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Fol:i

C L E L I

Roomfche Hiftorio-

TWEEDE DEEL.

Eerste Boek.
Ronce^ fiende al de verfcheydc

wegen die hy konde inflaen,

riep ganfch bedroeft, óGoden,
in hoe feldfamen verwarring

bevinde ilc myl Waerom ea

verlicht gy mijnen geeft, ofte

«n dwingt gy mijnen wil niet? En waerom

mag ik niet weten, noch wat ik behoor, noch

wat ik kan , noch felfs wat ik wil? 'tis ech-

ter haeft tijt om re bcfluyten, antwoordcy^w/Y-

car y want gy moet immers in 't Leger, ofte

na Romen gaen. *t Ia gedaen , hernam

Aronce fchielik , *t is gedaen , en , wat my ook

mag wedervaren, ^k moet hy Clelie gaen, en

aldaer verwachten 't geen *t geval met haer en

met my fal willen doen. De wijfe Sivelta^

voegde hy *er by, fal my lichtellk helpen ver-

bergen , fy weet wel dat den edelmoedigen

Uerwfft<ufh2LYen foon my van herten liefheeft;

fy haetdenDwingelant, en fy bemint de deugt,

meer is 'er niet van noode om 'er te verplich-

ten my dien dienft tc doen. Soo ik in 't Le-

8«rging, vervolgde den Prini, foud'ik'er

A 2 voor
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2 C L E L I E, t'
voor den foon vjn Porfcma bekent, foud ik>l

'er befet» en na Ciufum gefonden worden,.!

fonder voor Clelie yets te konnen uytvoeren. i

,

Ondertuflchen is 't licht re bedenken, datfe i ;

hulp van doen heefr; 'rzy dat Targ^uititu^ met

:

haer omfpringt als mer de dochter van fijnen ;

vyant, ofte dat hyfe aenfier als haren Min- i

naer: ofte dat den Prins Sextt^^^ vergetende }

<ie fchoonheit van Lucrena, fich geheel aen '

de hare overgeve. Hierom, mijnen weerden
Amilcai\, gaet in 't Leger, gebruykt de won- !

derlikc gaven die de Goden u verleent heb-
f

ben , om Tarefuimns af te wenden van my tot \

Romen te doen foeken; fegt Sextu^ felfs niet

dat ik 'er na toe gac: zijt den Befchermer van i

Cleltc en van my; verplicht onfe vrienden om 1

my, foo wel als gy te dienen ; en doet cynd'-

lik alle "t geen uwe edelmoedighcir, uwe
vrientfchap en uw vernuft u fal ingeven. Daer

r.3 quamen Jronce en Amilcar over een in de

placts alwaerfe tijding van den anderen fou-

den krijgen ; en fcheydendc nam den eerften

den weg na Romen, en den tweeden dien

van 't Leger. Amtlcar reed foo fpoedig, dat,

fchoon hy met fijnen vrient eenigen tijt wiert
|

opgehouden, hy den Prins Sexttt^ onderhael- *

de eer hy'er aen quam: en hy dede 'r- met J|iÉ
voornemen om te fien hoedanig d eerfte be-

wegingen van TarejmwHs fouden zijn , als hy
quam te vernemen dat Aronce nier meer in fijnl

gewelt was. Maer toen hy defen Prins,

en die hem vergefelfchapten , aentrof, vraeg«H
de hem CoUatmiM w«icr Aronct was ; en AmtU
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I. B O E K. ;
hebbende geaiitwoort dat hy hem in 'c

bofch uyc 't geficht verloren had . en geloofde

dat hy haeft foude by'er zijn: begon Scxtyys^

dewelke fich licht'lik inbeelde dat hy nier fou-

de komen, en die niec als de fchoonheit van
Lucrena in 't hooft lag, ColUt'mns te quellen,

en re feggen dat Aronce op fijn Huys-vrou was
verliefr geworden, en hy miftchien na Coll.xtta

was getrokken. Hoer, indien fulcx is, ant-

woorde ColLitim^ al lacchende, hebt gy niec

dan 't ongeluk van uwen vrient te beklagen,

want, na Lucretia gefmt is, foude ik, foo 'k

haren man nier en ware, haren minnaer niet

begeeren te zijn, indien ik den ongelukkig-

fVen van alle menfchen niet wilde worden.

Ah ! CoU.xtsHiM , riep Amdcay , (die nier cn focht

als "t hcele gefeifchap Aronce te doen vergeren)

wat zijr gy gelukkig, den man te zijn van een

der fchoonlte Perfoonen des werelts, en 'er

geen minne-nijt toe te dragen, 'cis feker,

antwoorde den Prins van Pomerien, een faek

die felden gebeurt; 'kftaen'et toe, antwoor-

de ftraffelik Sextus : maer als 't al omkomt
is 't niet feer vremt,dat ColUtmns niet yver-

fachtig is van een vrou die niemant en fier,

die hare eygene fchoonheit naeulicx befiet,

en die van 'er felven foo yverfuchtig is,datfe

haer aen niemant vertoont. ^tGeen den Prins

Sextus feyt, antwoorde Artemtdorus ^ is onge-
twijfFelt aenmerkens wcerdig , maer dit en be-

let niet, dat men 't geluk van CoUatims niet

moet verheffen, om een perfoon getrout te

hebben , die niemant en bemint als hem en

A 3 d'een»
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4 C L E L I E,
d'eenfaemheit. My aengaende, voegden 'er.

den bevalligen Zemcrates by, 'k acht dat ik
liever een weynig yverfuchtig ware, aU foo
ecnfamen vrou re hebben. Voor my in 't be-
fonder, hernam Cö/5^.ï//»;r//k ben met de mijne
feer wel te vreden: niet, dat ik, indien fe ge-
finr ware immers foo luflig te wefen, a)s men
fegt dat de Griecxfche, en Africaenfche zijn,
daerom 't yverfuchriger foude wefen. Gy
hebt gelijk, antwoorde Amtlatr : want, om
•rrechc uyt re feggen. de minne-nijt vaneen
man dient veeltijts nergens roe, als om 'tge-
yreefde ongeluk te vcrhaeften. dewijl hy fich
in'r gemeen door te grooten minnen-nijc doet
haren, en 't veeltijrs gebeurt, datfe aen een
ander geeft al de liefde die fe hem ontrekt.
Sier hier hoe dit vrolike gefelfchap fich on-
derhielt toen 'c ia 't Leger aenquam : maer
'rwas naulicx aen den ingang der rente van
den Prins Sextus^ of hy fag een man, geleyt
door een dienaer van Tare^nmius ^ die ernftelik
befag alle die hem volgden : die* hy nieten
twijffelde of 'ten was een Gefant van den Ko-
ning van Clufium, die Aronce focht. Invoege
hy, Amilcar naderende, hem dcde bemerken,
*r gene hy merkte . en heel foetjes vraegde
waer fijnen vrient was. Heer , antwoorde hy

,

'kheb hem foo fonder befluyt gelaren, dat
ik niet foude willen verfekeren dat wy hem
morgen vroeg hier niet fien fuUen, hoewel
ik 't hem heb afgeraden : dies weet ik niet
waer hy is. maer hy heeft belooft, dat hy't
my fal laten weten. Ondertuflehen befweer

ik

r
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T. B O E K- 9
„- u , hem , foo veel gy kont, te dienen, en

cie/fc te befchermcn, en ik befweer'erutoe, om
de fchoonheyt vaa Ciei/e, *t Is maer eenen

dag geleden, hernam Sextus ^ dat, indien gy
yets op my had willen verfoeken, foude mea
my hebben moeten befwceren door de fchoo-

neoogen van CUlte^ doch nu, voegde hy*er

lacchende by ,
dragen 't die van Lucretta weg.

Ah! Heer, antwoorde y4w//<:ar , lacchende foo

wel als hy, gy hebt recht de bruyne fchoon-

hcden boven de blonde te ftellcn , want dcfe

laerfte hebben in 't gemeen niet dan koelig-

heit en onverfchelentheit, en niet prikke-

lend ofte doordringende. Hier na tradt den

Prins in fijn tent , fonder te laten blijken dat

hyden Gefant des IConings van Clufium fag:

den welken , na dat hy den Prins van Poinc^

ricM, de Prins TtfHSy Ar/emidorus ^ Am'tlcar,

Zenocratesy Ce/ere ^ Collcttinus en alle d'andcre

van 't gefelfchap befien hadde, tegen den die-

naer van TarqumiHJ ^ die by hem was , feyde;

dat die hy focht daer niet en was; en ging

voorts na den Prins , om hem te berichten

,

dat hy den foon van den Koning fijnen mee-

fter niet had gevonden. Maer hy was 'er

naeulicx, of Sextus^ gevolgt alleen door AmiU
car en Ze^ocrates , quam mede aldaer. Onder-

tulTchen, alfoo Tarqumius toen moeylijk was,

vraegde hy hem ftraf genoeg, of hy had ge-

weten dat ArHea doot Collatia moft ontfec

worden: want, voegden hy'erby, 'k en moet
niet gelooven, dat, terwijl ik een gewichtig

beleg aenvange , gy met geen ander voorne-

A 4 men
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6 C L E L I E,
men als om u te gaen vermaken foud uyt 'etl
Leger trekken. Sextn^ , niet gewoon zijnde >l

,

diergelijke beftraffingcn te verdragen, wiercr''
root van fpijt, en antwoorde trots genoeg..;,'
Maer alfoo Amtlcar geloofde dat 'er Aronce aen r.

gelegen was, dat defe Princen niet overhoop
raekten, viel hy'er tuflclien met die bevallige
ftoutigheit, dewelke hem foo wel pafte, en :

kans gafom te f<^gen al wat hy wilde, fon-
der dat m'er moeyelik over kan worden. In *

voege dat Tarquwif^ door de genoeglikheic
van Amtlcar tegen fijnen foon verfachtende,
hem vraegde, waer Arofice was. Heer, ani-
^oor(\Q Sextecs

, dewijle wy alle min of meer
fpoedig, na 't ongedult dar yder had, om in
'r Leger re vvefen, zijn weder gekomen , weet
ik niec oPer Aronce voor ons geraekt is, dan
of hy is achter gebleven; en al dat ik 'er van
weet is , dat ik hem niet heb gefien , federt wy
door een bofch, nier verre van hier gelegen,
zijn gereden. Naeulicx had hy dit gefeyc, of
Tarq(ifftus4 geboot dat men hem in lijn Tent,
en op alle plaerfen daer hy gewoon was te ver-
keeren, foude gaen foeken; Maer alfoo men
geen noot had hem te vinden, quamenfe feg-
gen dat hy niet was weder gekomen. Soo
dat dit hem ftof gaf om te denken, of defen
wel mocht zijn den foon desKonings vanClu-
fium, overmits hy niet te voorfchijn quam.
Doch om *t klaerder te weten verplichte hy
den Gefant van PorJèHttat, dien, welken hy
focht, af te fchilderen: en hy dede 't fulker
wijfc,dat'er geen raiddel was om niet te ken-

nen,

.-I
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r !• B O E K. 7
' nen, dat Arotice fekcrlik den foon van dien

prince was. Als nu Tarqumius wift dat Celere

[ fijnen befonderen vrient was, liet hy hem ha-

len , en wachtende vraegde hy Atwlcar en Ze-

fiocrates wat fe van de gelegentheit van Aroncc

vviften. Aengaende den iaetften , die feyde,

<iat , hem niet kennende als door hem op de

reys ontmoet te zijn, hy noch de plaets fijner

geboorte, noch fijnen ftaec wift: en voor my

,

feyde Amtlcar» hoewel ik 'er niet meer af weet

als ZeHocrates^ laet ik my dunken, dat hy

vveerdigh is van uwe Majefteyt befchermt te

worden. Ah ! Amilciv , riep Tarqumius , 'k en

wil den foon van Porfenmi in mijn gewelt niet

hebben , als om hem te beletten een faek aen

te richten, dewelke my hem foude doen ha-

ten , en die t'eenigen dage Romen tegen

Etrurien foude in oorlog brengen :
want in-

dien de dochter van Clclms Koningin van Clu-

fium ware, weet ik niets dat my konde belet-

ten de wapenen aen te nemen, om 'er van den

troon te gaen afilooten ; en ik foude 't te veer-

diger doen , om dat den wille van Porfema, die

niet en begeert datfe oyt over fijne volkeren

heerfche , foude werden uytgevoert. Naer

cenige andere redenen quamCe/av, maer hoe-

wel hy met groote voorfichtigheit op alles wat

YitmTarcfHtmus vraegde antwoorde, liet defen

Prins niet kUerder als te voren te merken, dat

Arome den foon was van Porjemta : want fchoon

het Celere niet toeftont, dewijl hy echter de

plaers fijner geboorte noch fijnen ftaet niet

duydelik feyde, konde men lichtlik fien, dat



ö C L E L I E,
cenige verborgene reden hem moft verhindc
ren. Macr om de fack ten vollen buyterj
twijfFel te ftellen, den Gefant des Koningf
van Clufmm hebbende gefproken van een
kleyn teeken 't welk hy, dien hy focht, ae
de hant hadde, viel Tarqui^it^ in, felve ge-
merkt te hebben , ren dage als hy , hem twee
gevangene aenbiedende .fijn hant uytftak, om
hem die, toen hyfe aenboot, tetooncn; dies
de faek niet langer twijfFelachtig zijnde, r<ir-
quimft^ gebood dat men hem neerftelik foude
foeken. Hy fond feUs na Romen, om hem
te befetten, indien hy'er was weder gekeert:
cn hy fprak met fuiken ongertuymigheir, dat
menlichtlik konde bekennen, dat hy meer
als eene hertstocht in de ziel hadde. Maer
Heer , feyde toen Amilcar, foude ik u wel dur-
ven vragen wat mifdaet dien gewaenden foon
des Konmgs van Clufium heeft bedreven? Hy
bemint de dochter van een man die 'k hate,
«ntwoorde hy ftraflelik,en den Koning fijnen
vader bid my hem in verfekering te nemen,
uyt vreele dar die hertstocht hem yets, fijnen
ftaet, en de grootheit fijns gemoets onweer-
dig. doe aenrichten. Maer Heer. antwoor-
de Amdcar, weet gy ook waer de dochter van
uwen vyantis, op welke gy fegt dat Aronu
verheft is. Naer allen fchijn, antwoorde hy,
is fy onder de Gevangene, die men in den
uytval.door die van Ardea gedaen, bekomen
heeft; maer de fwarigheit is om te weten
welke van alle die perfoonen de dochter van
Clclm zy : mitfe alle bequaem zijn om re doen

ver^
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ï. B a E K. 9
vcrliercn; ondcrruflchen is itiyaen fuicxklacr

te weten veel gelegen. Indien gy *t begeert

Heer, antwoorde Amilcar met een gauwig-

heit , fal ik uwen verfpieder wefen ; want, voeg-

de hy 'er loofelik by , dewijlc *t hier maer

aenkomt om Aronce her trouwen te beletten,

fal ik geen groote fwarigheit maken van niet

te treden inde belangen fijner liefde, om in

die van fijne ftaet-fucht te geraken. 'tGene

gy fegt is heel fnecg ofte ganfch edelmoedig,

antwoorde Tarc^uinms » maer na 't al om komt
meen ik mijn cygen verfpieder te wefen: want

in dien gevalle ware ik niet geerne bedrogen.

Sextttsy hoorende de Koning fijnen vader dus

fprekcn, wiert'er af omftelt. overmits hy be-

greep dat hy C/f//? fekerlik beminnen mofte,

cnde 't fcheelde weynig, ofte dit verfterkte

d'eerfte genegentheit die hy tot die fchoone

dochter had gehad; ende verminderde die

dewelke hy L«cr^//a hadde toegedragen. Maer
eyndelik als Tar^ti/ftms had doen blijken dat

hy wilde alleen zijn, veranderde Sextus, met

't veranderen van plaets* ook van gevoelen»

ende Cle/ie toen niet dan als de meefterflevan

fijnen vrient aenfiende, wende hy alle fijne

gedachten mer LHcrefta^ en beelde fich in foo

grooten vermaekin't overwinnen van een hert,

*t welk noyt overwonnen was geweeft dat hy

nergens anders om dacht. Aengaende Amtf-

car ^ hy raets- pleegde met Artemtdorus , Zenocra-

tesy en Celercy over de belangen van fijnen

vrient; dies ,
geloovende 't geraden was hem

van den ftant der faken te waerfchouwen,fon-

A 6 den



V

10 C L E L I E,
den fe hem een trouwe flaef, met lafl: om te
gaen by de deugdelike Sivehay op datfe hem
by AroHce bracht. Maer voor TarquimuSyhy
was wonder ongeruft, hy en konde ook niet
langer in die onzekerheit blijven : In voege
dat, alfoo 'c beleg van Ardea in goeden ftant

was, hy befloot een dag ofte twee te Romen
te gaen overbrengen, foo om felfs te verne-
men, welke van die gevangene de dochter was
yknCleltuj y als om Aroncc nauwer te doen
opfoeken. Dies hy, fonder langer uytftel,

's anderen daegs vertrok, ende tot Romen
ging vernachten, alwaer hy foo haeft niet aen
quam, ofte de wreede TuHie, die gemerkt
hadde,dat 't hert van den Koning haren man
door C/c//f was gcraekt, quam hem befoeken,
om te feggen , hoewel fy'er niets af will, dat
die gevangene, dewelke hy boven d'andere had
geftelt, zekerlik de dochter was van Cleims^

dztx Arome op verlleft was: hier by voegende
hondert dingen, diefe had verfiert om 't hem
wijste maken. Maer alzoofeniet overtuy-
gende waren, ende dat de heymelike drift,

die hy in fijne ziel had, raaekte, dat hy niet
en begeerde dat die perfoon de dochter was
van fijnen vyant

, bleek 'et genoegfaem
, dathy

niet heel geloofde, 'tgeen hem Tullte fcyde.
Ik weet wel, antwoorde hy, dat, naer allen
fchijn van de werelt, de dochter van Cletms
onder die gevangene is: in der daet men heeft
fe gevat komende uyt Ardea, van waer den
Gcfant des Konings van Clufium fegt , dat de
dochter van mijnen vyant , een weynig voor

't be.

4
•••.1
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A a BOEK. II

}0

\ beleg, was vertrokken: ende dat de groote

Veftale fufter van Cleliits hare vryheit van my
verfocht, met een ftoutigheir , die my wel doet

merken , dat fy een huys-belang hadde , 't welk
Jiaer meer dan de voorrechten der Veftalen

ter herten ging: maer dit alles doet my nier

[volkomelik bekennen, dat de fchoone Gevan^
[gene, van dewelke gy verftact re fpreken, de
Idochter is van Cltlms, Indien gy niet voor-

ingenomen waert, hernam de trotfe Tallie^

foud gy *t met my gelooven: want gelijk fe

fchoonder is als d^andere, kanfe lichrelik een
krachtige genegcntheit hebben doen groeyen.

Sy is fclfs treuriger , fy fwiert feer naer een
Roomfche dochter, P en feyt niet eigentlik

wiefeis, ende ik heb ''er twee oft driemael

fien niet antwoorden op de naem diefe voert.

*t welk my doet gelooven dat het den haren
nieten is, ende datfe noch niet genoeg ge-

went is op dien , den welken hare fpeelnoot-

jes 'er geven. Maer met verlof, feyde (traf-

felik TaréfHtnius ^ wacrom begeert gy dat die

fchoone Gevangene eigentlik de dochter zy
van CleltHs? Wanneer gymy, hernam fe trotfe-

lik, zult gefcgt hebben de reden, die maekt
dat gy niet en wilt ,dat defezy de dochter van
uwen vyant, fal ik u feggen, waerom ik wen-
fche dats'etzy. Indien gy fe niet en wift,

hernam hy fchielik , foude ik 't u feggen:

maer dewijl ik fie dat gy fe licht kont gilFen,

wil ik die moeite fparen. Wat 'er van zy

,

hernam fe, weet, dat ik niet feer fraey houde,
dat hy, die heeft weten Romen onder fijne

A 7 macht
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12 C L E L I E,
macht te brengen, fich felven een flavinn' on-

derwerpe, en miflchien de dochter van fijnen

vyant : en weet bovendien, dat TuUiey die

allerhande rechten heeft overtreden om u re

doen heerfchen,ook wei fal weten te beletten

oyc boven haer te zien een Perfoon die haer

niet dan knielende behoort aen te zien. Hier

mede ging die trotfe Prin9efle henen , en liet

Tarcjuwtus in een gruweiike twijfFeling : want

•twas zeker dat hy C/f//^ meerder lietde roe-

droeg, dan hy oyt yemant hadde toegedra-

gen. Inder daet, de ftaetfucht had hem fijn

leven lang foo feer befeten , dat men mag

feggen hy geen tijt had om verlicft te wor-

den: maer in den ftaet daer hy fich toen in

vont, was de ftaetfucht in fijn hert by na een

zedige drift , overmits hy niet meer en fag te

wenlchen. Doet hier by, dat alfoo de liefde

eenige over een komft heeft met de ftaetfucht,

dewijl 'er ongetwijfFelt is, in te willen heer-

fchen in *t hert van een fchoone, foo wei alt

over eenen ftaet te willen regeeren, hadde

TaffjHtftius fich ongevoelik door de fchoon-

heit van C/elie laten bewegen. Maer overmits

defen trotfen Dwingelant noch veel beter ha-

ten, dan beminnen konde, was hy bij fter be-

kommert, door dien hy vreefde in een en de

felve Perfoon *t voorwerp van fijnen haet, en

van fijne liefde re vinden. Zoud'er wel moge-

lik zijn, feyde hy in fich zelfs, dat ik onge-

lukkig genoeg konde wefen, om de dochter

van Cieltus re beminnen: Ha neen, neen , fulcx

kan niet gefchieden, ende mijn hert foude

fon-
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I. BOEK. ig
fonder behulp der reden de dochter van. mij-
nen vyant hebben gekent, endc de lafhcit

niet gchadt hebben van fc te beminnen. Ja,
vervolgde hy, tujGTchen CUIihs en my is fuiken
tegen-aert, ende ik hate hem met foo krach-
tigcn hact, dat ik haer, indien hy de vader

van die fchoone was, door een natuurlike

Tinlikheit foude haten. Maer eindelik, voeg-
de hy'crby, naer eenigentijt te hebben ge-

mijmert, indien mijn hert my hadde verraden,

indien ik bedrogen was , en dat die fchoone
en ziel-trekkende Gevangene, de dochter wa-
re van mijnen vyant. wat foude ik doen. Met
defe woorden hielt TaniHwius eenigen tijt op,
daerna teffens uytbarftende: Ha fnooden als

ik ben, riep hy, ik beractflag,e wat ik foude
doen met de dochter van CUlms: neen neen,
*ken beraetflage niet langer, vervolgde hy,
*k foude aflaten haer te beminnen, 'k foude fe

haten, ^k foude fc met ketenen belaften, ende
'k foude fe, om my over den vader te wreken,
doen fterven. Maer weet ik wel wat ik foude
doen, *tgeneikfeg vraegde hy flch felven,
*kheb fonder twijfFel in mijnlcvenongcmeene
dingen genoeg gedaen, om van de groorheit
mijns gemoets diergelijken daet te verwach-
ten: maer immers 'ken hebbe niet gedaen, dat
foo laftigh viel te doen. Ik heb een huysvrou
aen mijne ftaetfucht op geofFerr, 'ris wacr,
dog 'kwas 'er niet op verlieft: %hth Servius
TuUiis van den troon geftootcn, ik beken 't,

maer ik hadde hem altijt gehaet : ende 'ken
;j.hebbe my noyt geficn in de nootfakelikheic

van
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14 C L E L I E,
yan'r gene ik beminde te moeten verdelgen,

mits ik niet dan mijn eygene grootheit bemint

hebbe: dies ftae ik toe. dat ik noch niet al te

wel en weet wat ik doen fal. indien de fe fchoo-

ne Gevangene de dochter is van mijnen vyant.

Hier naer fweeg TarqumiHs^ en hebbende eeni-

gentijtgefuft, ging hy naer 't vertrek der Ge-

vangene , in meeninge om op alle manieren te

trachten t*ontdekken , welke waerlik was de

dochter van Clelms. Maer terwijle hy dit be-

fock ging doen, leed Aronce ongcloofFelike

fmerren: want gelijk hy fich niet had bedro-

gen, toen hy hoopte dat de wijle en edelmoe-

dige .JrW/a hem vieriglik foude dienen, was

hy tot harent verborgen, ende door haer han-

delde hy mee alle de geheyme vrienden van

CleliHs en van Hernunins , ende met de groote

Veftalc. Dies will hy al wat 'er , foo wel in't

Leger, als binnen Romen omging: want de

flaef die Anukar had gefonden wasby hem ge-

komen, ende door Sivelta wift hy al wat 'er

in de ftadr gebeurde, 'tis waer, hy was 'er

t'ongclukkiger om .mits hy in delen (lam der

faken naer alle reden niet konde hopen eeni-

ge hulpe toe te brengen. Inder daer de macht

van TarqHfftiMs fcheen foo vaft geftelr, dat'er

niets was, dat die konde doen waggelen: hy

was ongetwijtfelt in den algemeenen haet:

maer hy wiert foo van yder gevreeft , dat

,

fchoon hy ware bemint geweelt , hy foo wel

niet foude gehoorfaemt zijn geworden als hy't

was : ende hy hadde fich eindelik foo ont-

fachgelik gemaekt, dat men naeulicx yets te-

gens
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I. B O E K. A>

I
gcns hem durfde denken. Daer en was niet

t *en oprecht Romeyn die hem nier gecrne ver-

• delgt hadde, maer men vont 'er toen echter

niet ei»n die de llourigheit hadde om het fich

t*onder\vinden. In voege men mocht feggen

,

dat Romen altijt een oneyndelik getal men-
fchenhad, bequaem om vloek- verwanten te

maken, londer d;u 'er oyc eenige t'^lamen-

fweeringwas: foo ontfachgelik hadden zich

den trotl'en Téirtfut^fits en de wreede 7«///f gc-

maekt. Dus was al 't geen Aronce kunde doen
fich te beklagen, ende naer wegen te trachten

om CUlie tijdinge van hem te doen krijgen

,

op dat men lage otf'er dan geen middel ware
te vinden om*er t'ontfchaken » maer dit kon-

de fclfs niet lichtelik gefchieden: want indien

hy niet wilde gevangen worden, moft hy ge-

durig verborgen blijven: Stvelia zelfs ging,

uyt groormoedigheit, noyx hyTftlUc: degroo-

te Veftale was'er verdacht: *t was nier geraden

vele Perfoonen te doen weten, dat Ato*tce fich

binnen Romen verborgen hielt, endeby ge-

volg was hy foo ongelukkig , dat men ""t niet

meerder konde zijn. De reyfe van TarquiMiHs

benaeude hem noch grootelicx : hy hadde
felfs de droefheit van te weten *t befoek dat

hy by defe Gevangene ging doen . ende van te

vernemen dat hy 'r niet en dede • als om t'ont-

dekken, welke van alle de Gevangene de doch-
ter van CifliMs was : foo dat hy leed al 't gene
men fich niet dan ten deele foude konnen in-

beelden: want hy fag fich t'allen tijde gereet

om ontdekt en befet te werden, ende hy fag
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C/p//tf In ftant om van den doodelikften efi

wreedften vyandt hares Vaders bekenr te wor-
den. Och , lacy ! feyde hy , geduerende dit

befoek, in fichfelven, wat ben ik in eenen
erbarraeliken ftaet : want indien Tar^jumtus
komt Cle/fe re kennen, endedar den haet dien
hy op C/e//uf heeft fterker zy dan de liefde die
hy'er toedraegt, fal hyfe van kant helpen,
ende feifs nieuwe ftraffen verfieren omfe te

verdelgen: maer foo in tegendeel de liefde

tot C/elte krachtiger is als den haet op Cleltus^

hoedanigen vervolging is fy} nietj onderhevig ,

ende wat rampen zijn my niet befchoren.
Mier wreeden en trotfen Tarqmmus^ voeg-
de hy'er by, fchoon gy van u volk foo be-
mint waert, als gy'er af gehaet zijt, ende alle

uw onderzaten uwe lijf-wachten waren, fou-
de my niets konnen wederhouden 't berrij-
den van ;Romen t'onderwinden, om Clelie te

verlolTen, indien gy onrechtveerdig genoeg
zijt, omfe qualik te handelen. Mier terwijle
Aronce Hch op foo bedroefden wij fe onderhielt,
was Tarqutnius in't vertrek der Gevangene,
van de welke hy was onrfangen geweeft met
al dc beleefrheyt die hem perfonen, dewelke
hunne vryhcit , niet dan met fijn believen

,

konden verkrijgen, behoorden toe te dragen.
Ondertuflchen, dewijl hy dien dag niet en
quam, als om uyt te vorflchen welke Cleite

was, onderhielt hyfe, d'eerfte heufheit ge-
pleegt zijnde, d'een naer d'ander alle in'c
heymelik. Hy wilde felfs CUlte dc laetftc aen
fprckcn, miti fy het waa, die hy wcnfte dat

de

l
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I. B O E K. 17
^'if de dochter vm CUhus niet foude wefen: foo

. dat hy, hopende haer onder d'andere Gevan-

gene re vinden» de wijfe Cejoft/a, de bly gee-

ftige Plotttta en hare fpeel nootjes aenfprak»

eer hy C/**//? quam fpreken. Maer hykon'er,
fchoon hyfe met groote behendigheit aen-

fprak, gantfch geen licht uyt trekken : want
overmits ly alle uytennare gaeuw waren , ende
datfeC/f//f Teer beminden, feydenfc niets. 't welk

hem mocht doen erkennen , welke de dochter

was van Cleiii*^>, Ma er eyndelik CLeiie ter zij-

den trekkende, ende haer nu met d'oogen van

een minnacr, en dan met die van eenen vyant,

aenficnde, foo was fijn ziele ontroert, feyde

hy: ik bid UjMe-vrou, trekt my uyt defchrik-

kelikile benautheit daer ik oyt In geweeft ben,

ende, foo^t mogelik is, ftelt my in ftaet om u
gelukkig te maken, en te mogen hopen ge-

lukkig te worden. Uw geval en *t mijne zijn

foo verfcheyden. antwoorde Clclit zediglik,

dar ik niet licht begrijpen kan, dat de felve

fake, die u foude gelukkig maken, my tot geluk
foude konnen ftrekken:en ook Heer, voegde
Per by, kan'er yets aen u geluk ontbreken ? Ja
Me-vrou, feyde hy, ende om u te berichten wat
aen mijn geluk ontbreekt, weet dat'er twee
hertstochten in mijn ziele zijn die 'k vernoe-

gen wil , de wraek , en de liefde : want roor my
'k ftelle ftoutelik de wraekluft in de rije der

geweldigfte hertstochten, dewijl 'er niet en is

*t welk foo krachtige begeerten . noch foo

gevoelikc geneugten geeft: Hierom befwcer
ik u te willen helpen voldoen defe twee

|B herts-
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18 C L E L r E,
herrsrochten , door dewelke mijn ziel rechte-

yoorr gepijnigr worr. Aengaende de liefde,

vervolgde defen DwingeUnt, 'ris genoeg gy
weet, dar gy my gevangen naeinr op den eer-

ften dag in welken gy mijne boeyen droegt,
dit is, ren vollen gel'eyr, wat gy moet ant-
woorden, om my gelukkig remaken: maer
tot de wraek-luft, moer gy my feggen wie van
alle delë Gevangene de dochter is van Clelius :

wanr uwenthalven, ik ben verzekert dat gy
de dochter niet kont wefen van een man
die *k foo grouwelik hate, en die ik t'eeni-
gen dage lal doen ombrengen, in wat plaets
van de werelt hy ook vertrekt. CUitc hoo-
rende T.v'qu Kms aldus fprekcn , konde haer
niet onthouden van root te werden: dies de-
fen. Prins het merkende, en dit blofen aen-
fiende als een fake, dewelke hem mocht doen
denken, dat fy die Woofde de dochter was
van C/ehus, de fchrikkelikite ontfteltenis van
de werelt in fijn hert gevoelde. De liefde

echter in dien eetften oogenblik noch de
fterkftc zijnde : Ah! Me-vrou, riep hy uyt,
haer by de hant vattende, en zijt, des befweer
ik uw, geen dochter van mijnen vyanr, want
ik voel wel dat alle uwe fchoonheit de liefde
in mijn hert niet foude konnen behouden, en-
de dat den haet, ook regens mijnen dank,
hare plaets foude innemen: Hierom, indien gy
dedochtet van Cielttts niet en zijt, roont my
metter haeft die dewelke ik aen mijne wrack-
luft moet op-otferen: ende indien gy het zijt,

bedriegt my , foo gy kont, en noemt my «eni-
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1. B O E K. 19
andere, dewelke ik alle de ftrafFen mag

doen lijden die de dochter van C/e//^/, ab de

dochter van mijnen doodelikften vyanr, ver-

-dicnt. *kSal u, Me-vrou, vervolgde hy,da-
telik gelooven , ende dacr na niet eens droomen
om uyt mijne dwaling te raken, mirs dar gy
vernoegt de liefde die 'k u roedrage. 'rGene

gy my fegc Heer, antwoorde C/(?/;f , m er een

wonderlike groormocdigheir , is foo reldfaem

-cn vremt, dat ik naulicx weet war 'er op
t'anrwoorden: maer immers 'kvvil het heel

duydelik doen, op dat gy geen rijr verquift:,

met mijne fpeelnootjcs, oire my te vervolgen.

Weet dan. Heer, dat ik geloove gantfch on-

gehouden te zijn u te feggen, ofte ik de doch-

ter van Clelms ben , ofte niet en ben , en-

de dat ik derhalven niet fal feggen 't gene

u mag berichten van 't gene gy begeerr re we-

ten : allecnlik fal ik u feggen war mijn

recht gevoelen is, *tzy ik *t ben , ofte dat ik't

niet en ben. Want indien ik 't niet en ben,

ende dat eenige van mijne fpeelnoorjcs de

dochter van dien ellendigen Balling is, fal ik

veel eer fterven, als haer , na 'r gene gy
komt te feggen , t'ontdekken. Maer foo

ik in *t tegendeel ben de gene die gy niet

en wilt erkennen, als om fe te haten, ende

om fe te vetnielen, verklare ik u dat naer

ik gchart ben , 'k veel liever hebben fou-

de dat gy my haet , dan liefde toedroegt,

en dat ik my wel fal wachten te vleyen

de hertstocht van een man die mijn va-

der 't leven heeft willen doen verliefen.

Hier-
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20 C L E L I E
Hierom, Heer, (lelt uwen geefl ran die kant '

geruft, want gelijk miine Ipeelnootjcs my,
indien ik de dochter van C/eiit^ ben, niet

en fullen ontdekken , fal ik immers foo wey-
nig ontdekken , of de dochter van CU-
1(U4 onder hun is: ende , om 'cru de kennis
noch meer af te benemen, fal ilc felf niet vol

uyt feggcn dat ik geen dochter ben van dien
doorluchtigen Romeyn. 'k En wil nier gc-

looven , dat gy fijne dochter zijt, antwoorde
hy ftraffelik, raaer gy hebt echter alle de trots-

heit van fijn herte; ende indien de foetheic

uwer oogen de birterheyt uwer woorden niet

ten dcele weg nam, 'k foude u datelik als

een dochter van CUlms handelen. Dewijl ik

niy lact voorftaen, hervatte C/e/ze', dat ik ii

nietgefegt hebbe, als 'tgenc ik behoorde te

feggen, loude *t my niet konnen berouwen:
maer, Heer, voegde Per by, 'tzydat yemant
van mijne fpeelnootjes de dochter is van C/e-

liH4 f ofte dat ik 'et zy, is 't mogelik dat gy
niet en merkt, dat alle defe wreede driften,

die uwe ziele befitten, onbillik zijn, ende
veel onrechtveerdiger dan alle die , met wel-

ke men u befchuldigt? In derdaet, al *r ge-

welt dat gy u leven lang hebt gedaen heeft u
gedient om op den troon te klimmen : doch
waer toe foude 't u dienen een ellendige Ge-
vangene op te offeren? Om my in dc perfoon

van de dochter te wreken , hernam hy ftrafte-

lik» van al het quaet dat my den vader heeft

gedaen , ofte willen doen : want ik weet wel,

rerrolgdchy, dati in wat gcweft van de we-
idt
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L B O E K. II
relt Cieli/^ is , hy gedurig dtnkt aen mijuen
ondergang; en, dat fchoon hy üch de mid-
delen niet kan Inbeelden om dit voornemen
uyt te werken , hy ten minften wenlcht my te

beledigen, en't hem verdriet *tniet te konncn
doen. Maer eyndclik, Me-vrou, voegde hy
'er by, de fake heeft geen middeUweg, gy
moet my noemen een dochter van C/e//ffs» de
welke ik foo feer mag haren als ik u bemin-
ne; *k heb u aireede gefcgr, Me-vrou, dat ik

3 geerne wil bedrogen zijn: doch daer moet
een flacht-ofFer zijn voor mijne wraek-Iuft:,

Tvant naer de fmlikheit waer in ik ray bevin-
de, gae ik, indien gy niet en doet *t geea
ik begcere, met al uwe fpcelnoorjes als doch-
ecrs van C/el/uj omfpringcn, om 'er niet in be-
drogen te werden: dus rerwijle ik u duyfcnt
en duyfent teekenen mijner liefde fal geven»
fal ik *er hun duyfentderhande van mijnen
haet en gevvaende vvreetheir doen gevoelen.
Ah Heer! riep edelmoedelik C/e/ie, fchoon ik
mijn eygen voogt vrarc, ichoon ThUjc uwe

i huys-vrou niet en was. ende gy my aenbood
^ op den troon te fetten, en foude ik de liefde
van foo onrechtvecrdigen Prince, als gy zijt,

niet bcgeeren. Hoe, ongenadig vrou-menfch,
feyde hy, gy fpreekt met verachting van de
genegentheit eens mans die noytyets als de
heerlikheit en alleen u bemint heeft ! die fich
beeft weten t'onderwerpen al wat hem wilde
tegenftaen, die foo grooten en trotfen hert
als ^t uwe fich heeft onderdanig gemackt , en

r'üdelik aenbict, 'tgenc by aoyt yemant
beeft

ittt

Ka;
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22 C L E L IE)
heeft aengeboden. Onderruflchen, voegde

hy'crby, en denkt niet dat 't gene ik fegge

een onnutte dreyging zy » want ik gae foo da-

telik de iVraf van uwe ipeclnoorjes , met huc

van u af te fcheyden, beginnen. En voorti

geb ood TtwcjiUn.HSy dar men den Hooftman var

fijn lijfwacht foude roepen, maer C/fZ/c hen

wederhoudende, feyde edelmoedelik fondei

fchroom, neen Heer, noyt fal gefegt werdei

dat ik eenig deel hebbe aen de onrcchtveer

dighcdèn van Ttïr^^T* *//: ende het leven is my
in den ftaet waer in ik ben, niet aengenaer

genoeg, om het door een lafherrigheit t

willen behouden. Weet dan onrechrveerdi

Prince . dat ik de dochter ben van den ede

moedigen Clelim ^ ende dat mijnen recht

naem is Cklte. Ah ! Me-vrou. riep hy, wae

om bericht gy my'tgeen ik nier wilde weter

'k bericht het u, hernam fe, met een woi

derlikke befeiheir , om u te doen fien , dar

de deugt mijns vaders niet onweerdig ben , <

dat, fchoon ik te Romea niet geboren bet

nier en laic 't hert van een oprecht Romej
te hebben. Cldic fprak dele woorden m
een foo zedige, en foo bedaerde ftoutighei

dat 'er TaKjutn/i*/ af verfchriktc. Ah! M
vrou, riep hy, dewijle gy my foodanigen fa<

ontdekt, moet gy de liefde die 'k u toedraj

beter kennen als ik dachte. Maer'k en we

niet voegde hy *er fuchtende hy, of gy r

den hebt uw 'er op te betrouwen, want

d'ontfteltenis die 'k gevoele, weet ik fel

aiet of ik u noch beraia dan of ik u beg
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i. B O E K. 2}
te haten. Haet my , Heer , haet my antwoor-

defe, want het fal u veel lichter vallen uwen
»aet te voldoen, als my te verplichten om
uwe liefde te vernoegen, 'k Ben rechtevoorc

foo beluft om u te haten, hernam hy, en 'er

zijn foo vele redenen die'er my toe porren,

dar ik niet en wanhoop , om de wrcede drift,

die 'k in mijn ziel gevoele, t'overwinnen.

Maer om het gemakkcliker te doen, ver-

volgde hy , moet ik my van u geficht beroo-

ven, want in weerwil van alle mijne gram-

fchap over uwe ftoutigheit, verfacht de foe-

tigheit uwer oogen alle mijne Itrafheit, en

ontwapent alle mijn'^ rafernye. Och! gaven

de Goden Heer, hernamfe, dar ik machtig

genoeg ware , om de reden in uwe ziel re her-

ftellcn, en om*er uyttc jagen d'onrechtveer-

digheit die u mijn vader doet haten, ende

met fuiken gewelt doet heerfchen, dat gy van

niet een der gener die u gehoorfaem zijn oyt

Icont bemint worden. Ah, al te ziel- verruk,

kende Perfoone! riep hy, metrec veert ver-

fuchtende, hoe weynig foud 't my verfchillen

van al de werelt gehaet te worden, indien ik

van u bemint wierde: noch geve ik u toe,

voegde hy'er by , 't gene gy my gefeyt hebt te

weder roepen: fegt my dan ,des befwcer iku,

dat 't enkele voornemen om my te beletten uwe

fpcelnootjes t'overlaften, u heeft verplicht
^

my te feggen dat gy de dochter waert van C/e-
"

Itui: op hope dat de liefde die 'k u toedrage

my foude verhinderen u te mishandelen:

*k belove u dat ik u fal geloovcn, en dat,

' //. Dfil, B fchoon
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24 C L E L I

fchoon al de werelt my feydc dat gy de doch-

ter zijt van mijnen vyant , ja dat hy 'c my Telf

feyde, ik het niet falgelooven. foo h

*t my niet en fegt. Inder daet , hebt gy
niet gemerkt, dat ik niet gedaen hebbe al

't gene ik konde om u re kennen , en dat ik

in tegendeel u niet heb gefegt dan *c gene

noodig was om u niet te kennen : Want ik

konde u geheym veel lichter uytgehaelt heb-

ben, u alles doende hopen, u belovende den
vader, uyt gunfte tot fijn dochter, te verge-

ven, 't welk gy te recht van een man foo ver-

lieft als ik ben, had mogen verwachten. Segc

my dan, des befwere ik u noch eenmael » dat

gy de dochter van CLeltus niet en zijt «.bedriegt

my, dewijle ik tot uwen voordeele wil bedro-

gen zijn: maer om my recht t« bedriegen ver-

laet ganfch en gaer de belangen van mijnen

vyant, en indien 'er niet van nooden is, als

TtiUia op te offeren, om u hare plaecs te doen
innemen, fta ik het toe fondcr tegenheit.

Neen neen, Heer, hernam CUlie fonder haer

t'ontfetten^ 'kfal mijn woort noyt inhalen:

en dewijle ik u mijne afkomft heb bekent, fal

ik noch van tael, noch van gevoelen veran-

deren, 'k En fcg'er foo veel niet roe , alsgy,

hernam hy, want indien gy hertnekkelik de
dochter wilt zijn van hem die my foo menig-
mael van den throon heeft willen afftooten,

fal ik u wel haeft handelen, gelijk ik fijne

dochter behoore te handelen. Toen ik u
feyde dat ikC/ehe hiet,antwoordefc, hebbe ik

my bereytom alle uwe ongerechtigheden te ver-

dragen »
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dragea, en omfe als de dochter van Cleliu^ te

verdragen, dat is te feggen met een onbewe-

gelike Itautvaftigheit. Ah ! 't is te grof , riep

dien onrcchtveerdigen Prins, foo lloutelik:

den naem van mijnen vyant te noemen, aJs

cere fteliende in te zijn de dochter van een man,

diemy meeder hact,dan yemantoytgehaetis.

Hier na de doUigheit't gemoet van Tarquimus

ingenomen hebbende ,ftegen foo fwarte en foo

droeve dampen naer fijne herflenen , dat , hoe-

wel C/<r//<? bleef 't gene fy gewoon was te wefen,

dat is een van de fchoonfte Perfconen deswc-

rcltfi ,
hyfe aen fag met oogen ontftek door de

verfchcydene driften diefe beroerden, cn hy

hacr bevond niet meer 't gene hyfe een quartier

uurs te voten bevonden had. Dies , wel verre

van'er met defelve eerbied tc bejegenen, gebood

hy dat menfe in een befonder vertrek, foude

brengen, dat m'eraldaerop't aldcrnaeufte fou-

de bewaren,en'er tegens niemant wie t ook ware

laten fpreken. Alledcfpeelnootjes van diewon-

der-weerde dochter, die aen 'tander eynde van

de kamer waren, hoorende dit onbiliik gebod

wierpen haer neder voorde voeten van Tar^tti-

ttimy om hem tebefweeren dar hy haer niet en

wilde van C/clie af fcheyden: indien 'er yemant

onder u is, hernam hy toen ftraffelik, die in

hare plaets de dochter wil zijn van C/e//«*,fta ik

"er geerne toe, mits dat fy 't goetvind. Voor my,

feyde d'edelmoedige CeJóme^dieT en is niet of

ik en wil het geerne feggen ofdoen , om te belet-

ten dat een foo deugdeliken Perfoon niet worde

milhaadelt. 'iGcnegy fegt is groot enhccrlik

,
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26 C L E L r E,
antwoorJe C'elte, macr indien ik een fooheld-

achrigen getuygenis van vrientfchap wil ver-

dienen, moer ik u bidden dat gy my d'eere,

die 'k ftelle in te zijn de dochter van den

deugdeiicxften Romeyn, die Romen oyt heeft

voortgebracht , niet wilt benijden ; laet fe iny

dan behouden» des befwere ik u, dewijl het

by nacr de eenige vertroofting is die ^k overig

hebbe. Op defe woorden dede Tar^mnius

,

lijn gcd«lt verliefende, uytvoercn 't bevel dat.

hy had gegeven om CleUe van hare vriendin-

nen af te fcheyden, fonder fich door de tra-,

nen van foo vele fchoonc te laten vermi rwen:;

waer na hy alleen in fijn vertrek ging. Maer
hy was 'er naeulicx, ofte hy wiert bericht,

door een van die welke hy gebruykte om
t'ontdekken wat 'er in de huyfen van foo

vele doorluchte Rampzalige, die hy uyt Ro-
men had gebannen , voorviel , dat 'er €ea
inan by de deugdelike Stvelia was verborgen;

voegende den verkiicker van Tarefuinins dacr

by, dat het grooter fchijn hadde dar het was
Hermmius y die, vermomt uyt Ardea getrok-

ken zijnde, tot Romen was gekomen , om'er

cenigen oproer te verwekken, terwijle hy ia

dat beleg zoude befig zijn. Alfoo TartjUimHs

toen de geeft heel ontftelt hadde, onderfocht

hy datelik niet met ernft, ofte dit aenge-

brachte eenige waerfchijnelikheidt hadde

ofte niet, maer fich altijt geftelt vindende

-om overlaft te doen, gebood hy dat men't
huys van Shel/a met gewelt zoude gaen door-

foeken , ingeval fy hem , die haer na Henm»

r
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fnuJ fouden gaen vragen, «enigen tegenftanc

dedc. Maer hy hadde naeulicx dit bevel ge-

geven, of hy kreeg een ander bericht, 'twelk

hem *r eerfte verklaerde ; want men verfe-

kerde hem, dat AroHce binnen Romen ver-

borgen was; derhalven toen geloovende,

dat, die men feyde by Sive/ui te zijn» voor-

feker wel mocht wefen de foon van den Ko-

ning van Clufmm, riep hy wederom die hy

had belaft naer de moeder van den edelmoe-

digen Hermhuus te gaen : aengefien hy fich

toen inbeeldende dat het raekte 't gevangen

'nemen eenes minnaers van Clelie^ ende ee-

neii minnaer van fuiken ftaet, noch eeni^

'onderfcheyt maekte tufichen een vyant en

eenen Tegen-vryer , en voegde nieuwe beve-

len rot d'eerfte; want hy gebood, dat, inge-

val men Arorice , noch HcrmtmHS niet en vond

\)y Stvelta, men niet zoude nalaten hem die

lieugdelike vrouw te brengen, om te fien, of

"hy uyt haer eenig licht konde trekken, van

'tgene hy begeerde te weten. Die laft had
om'er te gaen, kondé het echter foo veer-

dig niet doen, of fy en wiert, door de kond-
fchap diefe in 't Palais had , gewaerfchout , dat

TarqaimM had belaft Clelie van alle d'andere

Gevangene af te fonderen : darfe gantfch forg-

vuldelik wiert bewaert, en dat men by een

bracht die, welke defen Dwingelant gewoon
was te gebruyken , wanneer hy eenig ge-

welt wilde doen, in 't huys van yemant de-

fer doorluchte Borgeren , die hy niet dan

alleen om hare deugt haette. Invoege,

B 3 dat
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dat zy, niet min voorfichtig als edelmoe-
dig zijnde , geloofde dat dien laft wel op
haer mocht zien , en *t fchijn hadde , dat
TarqiuMtteó was gewaerfchout, dat ^rowft'ha-
rent was verborgen : want AmtUar had "er

eens gefondcn, ende *t fcheen haer niet on-
mogelik, dat cenige flaef dit gewichtig ge-
heym ontdekt mocht hebben. Dies fy ge-
loofde, dat , om voorfichtig te werk te gaen

,

het noodig was, dat Aronce den ftant der fa-

ke wifte, en datfe overleyde watfe tïljner

behoudenis » indien men hem by'er quani
foeken» foude komen doen: dus fy* uyrerma-
te veel van hem houdende, ende hem als een
vrient van haren doorluchten foon aenfien-

de, en als eenen rampfaligen die fcer deug-
delik was . niet meer voor Hermmius, daa
voor Aronce gedaen zoude hebben, hoewel-
fe alle dingen voor Hcrmmius zoude gedaen
hebben. Nu in dit gevoelen zijnde gingfe

Aromc ^ die iljn fchrijven aen Ainilcar eyn-
digde , befoeken, ende hem den ftant der

faken uytleggende, fteldefe hem voor fpoe-

dig van wooning te veranderen. Maer met
oorlof, feydefe, gelooft nier, dat ik u dit

voordel doe uyt een gevoelen van vreefe

voor mijn felven, want ik hebbe my over lan-

ge regens alle overladen van den Dwingelant
gewapent. Dog u is*er foo veel aengelegen,
dat gy niet befet en wort, ja 't genoegen van
mijnen foon hangt 'er foo feer aen dat ik u
diene, dat ik daer toe niets en wil verwaerloo-

fen: Hierom is't fekerfte te denken aen u uyt

mijn

1
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I. B O E K. 19
mijn huys te doen vertrekken, en *cr u fpoc-

dig uyt te doen vertrekken , om te gaen in

cenig ander, *twelk min verdacht is. Vrees

nier, voegde fy 'er by, dat ik, wanneer gy
hier niet en zijr, de piaets, daer gy verbor-

: gen zijt, ontdekke, fchoon TarojHiHius my
op*t alderfchrikkelikH: dede folteren. ''kWa-

• re feer ramplalig, antwoorde Aronce» indien,

ik een van de deugdelikfte Perfoonen des we-
• relr« in diergelijken ongeval bracht, en ik fou-

de my Itever gaen overgeven in handen van
i Tarqur/fHs als u fijne wreetheit t'onderwer-

\
pen. Inder da et, foo de wonderweerde en

3 ellendige Clelie
, mijne hulpe niet noodig

I hadde, foude ik nier bcgeercn, gy flechs de
I nioeyte naemt van een berg-plaers voor my

te Toeken ; maer,. edelmoedige Sivelta
^ gy

hebt my felf bericht in wat llaet fy is , ende
indien de behendigheit van Anulcar» gevoegt

by uwe forgen, by die uwer vrienden, eu by
die van Cicltuó ^ my niet fterk genoeg maken,
om 'er te verloffen , als Tarc^umhts naer *t

Leger is gekeert , vreefe ik , raitds Clcltt

d'eliendigrte Perfoon des aerdbodems zal

zijn, den rampfaligften man van de wereit

te wefen. Srcelta hier naer oordeelende,

dat men met 't vertrek van Aronce y aen-

gefien 't bericht dat fy *er af had gekre-

gen , mofte haeften, feyde, dat, om hem
een fckere berg - piaets te geven , fy hem
door een achter -deur foude uyt laten ,

ia een zy-ftraet die op de Ciprifche

uyt quam ; dat aldaer een poort ws»
B 4 vaa
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ao C L E L I E,
van eenen Hof, die hem zoude werden geo-
peiir, foo haeft fy een harer vriendinnen, de
inoey van Brutm zijnde, hadde laten waer-
fchouwen. Maer op dar gy re groorer ver-
trouwen moogt (lellen in hare getrouwigheir,
feydefe, foo weet, dat die doorluchte Ro-
meynfche vrouw een oude vriendin is van
Cleliuj y darfe den Dvvingclant gruwelik haet»
en dar, indien 'er niet dan haer leven noo-
dig ware oin Romen te verloflen , fy "er

blijdelik zoude affcheyden. 't Is een feer

oude vrouw, maer die noch kloek van li-

chaem, en van vcrftant is. die d'eere lief

heeft , die deugtfaem is , die een verwante
was van mijnen man, cnde die my noch tee-

derlik bemint. j4ronce haer toen liuytende,
feyde, foo vele waerborgen niet noodig te

zijn, dat hy fich aen haer beleyt blindeling
overgaf: Invoege Sive/ia, fonder tijt te ver-
liefen, een van de hare naer die Moeye van
Brutus fond, diefe aireede, tot 't gene fy

van'er begeerde, had bereyt, mits fy altijt

hadde voorfien , dat, 't'gene fy toen duchte,
konde gebeuren, foo dat de faek lichtelik

wiert uyt gevoerr ; want 't was by naer
nachr. Dus \tnxo\s. Aronce y na fija affcheyt
tc hebben genomen van Sfvelia, die hem be-
loofde te berichten van al *t geenfe zoude
vernemen , ende tor hem te fchikken die
Amjlcar quam af te fendcn, uyt het huys
van die deugdeHke vrouw , in dat van de
Moeye van de welke, fonder noch
tc weten dat hy den foon was van Porfemay

hem
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hem ontfing als een vrient van C/cIms, en van

HermmiHS , ende als een vyant van Tarqttintitf,

Maer hy was naeulicx uyt 't huys van Stveita,

of hy, die belaft was daer te gaen, quam

'er, gevolgt van die dewelke hem met ge-

welr konden doen gehoorlamen. Darelik be-

fcttcnfe de deuren van 't huys , maer de wijle

StveliA wift datfe 't gene fy Ibchten niet kon-

den vinden , liet fe felf al de vertrekken

van 'er huys op doen: dan daer na als hy,

die de bevelen van den Dwingclant uytvoer-

de, hacr verklaerde dat hem van TarquimHs

was belaft haer in 't Palais te brengen, fey-

defe, datfe hem eerrijts, toen hyfe gebood

"uyt Romen te vertrekken, liever was gehoor-

ïaeni geweeft. danfe hem nu zoude gehoor-

famen tTijnent gaende , alwaerfe federt de

doot van de edelmoedige T,vuqiui, en van de

Prin^effe van Amenole niet was geweeft : dog

datfe echter bereyt was te gehoorfamen. la-

der daet, gevolgt door vele van hare flaven».

gingfe naer Tarqwnms, diefe foo haeft niet

fag, of hy en vraegden *er of Hermmius of

A^oftcé tot harent was verborgen geweeft.

Heer, antwoorde SiveUit, fónder haer t'ont-

fetten, indien ik van u , voor die ik ben. wa-

re bekent , zoude u , 't gene ik ga feggen , licht

vallen te begrijpen , 't welk is dat ik u niet fal

fegiien, dat u,'tgene gy begeert re weten. kan

verklaren : want Arome noch mijnen

fone t'mijnent niet eu zijn geweeft, moet iku

feggen, dat ikfe niet heb gefien: ende indien'er

waerlik een van de twee geweeft heeft, moet ik

3 ^ unoch
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u noch krachtiger verzekeren dat men u val- s
fche tijdingen heeft aengebracht : want daer zijn
geiegenrheden, in de welke de waerheit ftrat-
baer is.Dus ware't u makkelik geweeft de moey-
re te fparen,van re fien de weduwe eens mans vaa
grooterdeugc die gynietenberaindet,endc de
moeder vaneenen anderen die gyhaet, hoewel
al de wereltmy verfekert. dathy alle hoedanig-
heden heeft, die een man van ftaet konnen doen
beminnen, 't Raekt haer niet te weten , oft ik re-
den.oft ongelijkheb om HermmitiJtt haten.her-
nam ftraffelik Tarquinius , want fulcx heb ik al
niijn Ieven weynig overwogen , mits ik vaft ftel-
Ie, dat. died'opperfte macht befitten, altijt re-
den hebben haer begeeren t e doen.Ma er 'tkomt
hicraenopduydeliktefeggen, in watplaetshy
rechte voort is,die t'uwent verborgen is geweeft,
ende die gy elders hebt doen verbergen. Neen,'
neen, Heer, hervatte Stvclia, men lal my niet
doenfeggen/tgeneikniet en weet, noch 'rgene
ik niet en wil ontdekken: hierom behoeve ik u
flechs te verfekeren, dar gy uyt my niets fult
hooren, \ gtxit Arome , of //frwrW«ikan hinde-
ren, end e dat al de beloften , noch al de dreygia-
gen van de werelt

, my van gevoelen niet fouden
doen veranderen. Tarqumuts Tiende de ftantva-
ft igheit van Sivelia, voer geweidie uyt , ende fey-
de haer al 'r geen by bequaem a'chte om 'er te
doen wankelen, maer hy feydc ^t te vergeefs,
ende fy ging foo koeltjes, en met fuiken be-
hendigheitre werk, dathy felf twij fFelde.
ot hy wel bericht was. Invoege dat hy, wil-
lende m vryheit blijven, om fijn eygen gevoe-

len
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len 't ondertaften , Siveüa naer huys fond , ea

alleen in fijn kamer bleef, 'cis waer , dat hy

'er niet lange was , want de wreedc TuUia ,

die den ftant der faken hadde yernomen, quani

hem feggcn dat hy geen gcnoegfame forgc

droeg om den Koning van Clufium te vernoe-

gen daer hy ondertuffchen , aengefien den we-

derftantvan die van Ardea, de hulp fijner wa-

penen wel foudc noodig hebben, ende dat hy

dcrhalven ^ronce in alle de huyfen van Ro-

men had behooren te laten foeken. 't Is

waer voegde f'er by,mct een gruwehke boof-

hcit, dat gy een korter en fekerder weg hebt

om Porfema te vernoegen, want dewijie nien

fegt, dat onder de Gevangene die hier zijn,

de dochter van Clelm is , behoeft menfe

flechs metter veert van kant te helpen:

want dan fal Arottce, 'm wat gewed hy ook

is, wel haeft befluyten , om weder tot Pe-

roufe te keeren, dewijl 'er ongetwijffelt

geen foo fekercn hulpmiddel is tegen de

liefde, als de doot van de beminde Perfoon.

'kAcht inder daet dat 'et goet is, antwoor-

de Tarqu/fiiHs, met eenige ftuurfheit ; toen

ftip fwijgende, dutte hy eenigen tijt, als of

hy, 'tgeen TnUit% feyde, hadde willen over-

wegen, en of 'c geen hy felve feyde wel of

qualik was gefproken, Soo dat hy in defe ge-

heyme onderhandeling, fiende dat Tn//ta de

doot van Cleüe vieriglik wenfchfte, min uyt re-

den van ftaet, dan door een gevoelen van minne-

niji , den Befchermer wiert van die welkers

Dwineelant en vervolger hy was : cr;de fon-
® B 6 der
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der Tullia te feggen, dat hy de dochter vani
C/r///^ fckerlik kende, feyde hy: wanneer gy;my Iradct alle defe Gevangene te doen fter^

ven, bemerkt gy niet dat 'er maer eene van
defe Gevangene is , die de dochter van mij-
nen vyant kan wcfen , dat d'andere vrouwen
van ftaet zijn in Ardea, dat, indien men met
die van de Stadt, de welke hun foo hartnek-
keiik weeren , moet in onderhandeling komen,
fy defe Me-vrouwen fullen weder cyflchen,
eiide dat 'et f'eer forgclik zoude wefen.opdefe
rijt, fijne toevlucht tot foo geweldigen hulp-

\middel te nemen. Die van Ardea fullen fwaer- I

der vallen t'overwinnen , en de bedekte vyan- i

den die ik binnen Romen hebbe, zouden hun ï

mifichicn van defen dekmantel dienen, om,
terwijl ik in *t Leger ben , eenen oproer te
maken. Gy zijt heel omfichtig voor een man
die vergramt is, antwoorde fchielik TitUm,
maer ik weet niet dan al te wel, dat de lief.
de grooter deel heeft in uwe voorfichtigheit

,

als de^ llaerkundc. Ondertuflchen waer-
fchouw' ik u, dat wanneer Ardea door't om-
brengen van defeGcvangene foude onwinbacr
worden, en Romen in oproer komen, ik mid-
del fal vinden

, om de dochter van Cleln^s te ver-
nielen

, want men fal nuyr feggen , dat een Prin-
ses die u heeft op den rhroongefet, haer fiein
gevaer, om minder van u, als, een flaefgeacht
te werden, /r Geval, Me- vrou , hernam ftraffe-
^k TarejHunus, heeft u gefteJt daergy zijt, en-
de my gefet daer ik ben ; daerom laren wy
eik onle plaets behouden

, ende vertrouwt va-

ftelik

ft'
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ftelik dat ik altijt doen fal *tgeen ik behoor te

doen, om wel te gebruyken'tgefag, 'twelk gy
fegt dat gy my hebt gegeven. Juyft als Tn//ta

wilde antwoorden , ende bars antwoorden , liet

Jmt/civ, die gcmaekt hadde, dat hy door den

Prince Sextt^ tot Romen was gelbnden , om
^rö»ff te befoeken , en fijn beft te doen om
TarqHtwits weder naer *t Leger te doen kceren,

op dat hy hem 't geficht van C/tf/;f mocht bene-

men ,
feggen dat hy den Koning verfocht te fpre-

ken. Tarquhms y die heel blijde was, dat fijne

onderhandeling met TttUia wiert afgebroken

,

gebood dat hy zoude binnenkomen. Invoege

defe trotfe Prinses, haer toen niet bekomme-
rende om tijding van 't beleg van Ardeatehoo-

ren,al knorrende henen ging. Maer Amilcar ver-

fcheen naeulicx, of Tarquimus » naer hem foo

wel ontfangen te hebben als de moeyelikheit die

hy in de geeft hadde *t hem konde toelaten ,

vraegde na d'oorfaek van fijn reyfe. Heer, feydf.'

hy,den Prince bekennende den yver die

*khcbbctot uwen dienft, heeft begeert dat ik u
quamc vertoonen,hoe veel 'er aen gelegen is,dat

gy fpoedig wederkeert in't Leger : want federt de

vyanden door cenigeSpien hebben vernomen,

dat gy 'er nier en waert zijnfe ftouter geworden •

efi doen niet dan gedurig uytvallen. Seifs heeft

fich eenig gerucht in't Leger verfpreyt. *twelk

uw krijgsvolk de moet beneemt: wanr men fegt

dat gy 't beleg opbreken, ende in't Leger niet

wederkeercn wilt : hierom kome ik u wegens
alle uwe Hooft- lieden befweeren, foo hacft'tu

mogcUk is , te willen weder komen. Den Prince

B 7 Stx*
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Sexfus felf, voegden hy 'er behendig by, bekent-

dat de genegentheit die hy tot de vreugt, endi

tot de geneugten heeft , niec bequaem is , om dc

foldaten in een gefette krijgs-tucht te houden.
Dus Heer, indien gy mygelooftjfulrgy de faken,

die gy tot Romen te doen hebt, met 'er haeft

verrichten, endc u naer^t Leger begeven: want
om u niets te bewimpelen, 'ken geloove niet,

dat gy foo verlegen behoeft te zijn , om den Kjo-

ning van Ciufiumte vernoegen, dat gy'erfoo

gewichtigen aenflag, als't beleg vanArdca is,

om foud verwaerloofen. Dewijle,'tgeen^w//c/ir

feyde, waerfchijnelikwas, bcdznkxeTar^imt/^
hem voor fijn bericht , en feyde , hy 't foude vol"

gen: raaerdathy noch een dag ofte twee tot Ro-
men mofte blij ven. Waerna Amilcar ongevoe-
lig een gedeelte der moeyclikheit die defen

Prins in't hooft lag, doende verdwijnen fijnen

geeft foo facht leyde.dat defen ftrafFcnDwin-

gelant, hem begondete fpreken van /^rö»fr , en
van Clelicy even als of hy den middelaer tuf-

fchen PorJeHfiay en haer hadde willen zijn , en-

de hy ontrent Cleltus van gevoelen ware ver-

andert geweeft , hoewel 't inder daet niet en
was, dan om Amdcar tot het feggen van *t ge-

ne hy *er af wift, te verplichten. Maer alfoo

hy fijnen vrient getrouw was, ende immers foo

gaeuw als Tarquinius meende te zijn, feyde hy
hem niets *tgene noch >^r(7Wf, noch C/r//f kon-
de hinderen, fchoon het de moeyelikfte faek
van de werelt om doen was, want hy en moft
de liefde van Tarejufttius niet te feer liefkofen,
ende hy en moft fijnen haet ook niet tergen

,

en
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en daer was fekere matigheit waer te nemen

,

e welke den eenigen Amtlcar bequamelik
onde uyt vinden. Maer eyndelik naer eencn
enoegfamen langen ommegang die nergens

p uyt liep , vertrok Amilcar. Hy en konde ecri-

itcr dien avont, dewijl het te fpade was, gecii

jijding van -^fw^tf krijgen : Ja felfs des ande-

ren daegs, vernemende *t gene ten huyfe van
Sfvelta was gebeurt, durfde hy 'erby dage niet

kgaen; dog loo haeft het avont was.befochthy

'defe deugdelikc Vrouw, van de welke hy ont-

üng alle de bclcefthcden dieper een vrient van
^rottccy cn van Htrmïmns of konde wachten:
ïnvoege, dat naer d'cerfle plicht-plegingen,

cnde naer op den ftact der faken te hebben
gereden-kavelt , fy hem feyde , datfe hem ter

plactfe daer Aromc was, foude laten brengen,

Maer , edelmoedige Sivelia , feyde Amilcar, to^^n

hy wift by wien dat Arome was , woont BrutHS

niet by fijn Moeye? Ja hy , hernam defe ver-

jftandige Vrouw halflacchende, maer zijt daer

in niet bekommert, 'k Weet wel, antwoorde
Amilcar, dat hetgeen man is bequaem om ons
voornemen na te vorflchen, dog indien fijne

dommigheit my van den eenen kant verfekert,

doetfe my van den anderen vreefen. Indcrdaef,
vervolgde hy, wie heeft u gefegt dat die man. de-
welke fooweynig vernuft fchijnt te hebben, en
4ie al de werelt als geen geeft hebbende aenfiet,

befcheydenheit genoeg hebben fal, om niet

t'ontdekken dat Aronce by fijn Moeye is ver-

borgen ? niet dat ik my laet voorftaen
, hy geen

meer begrip cn heeft, als men meent, want ik

heb
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;8 C L E L I E,
heb hem twee ofte driemael al te wel op fijrt

pas ficn grinniken, om geen verftant te heb-

ben. Wat'er van zy, leyde de wijfe ^/W/;t,

weert: voor Bt':itHS niet bevreefl:, ende houd
voorfeker, dat ik uwen doorluchten vrient

in geen ge-^aer foude willen ftellcn. 'k Veri

foeke vergiffenis, Me-vrou, hernam bevallig*

lik Amilcar^ en ik verfoeke -"t over geen mid-
delmatige mil'daet, dewijl het een feer groote

is, niet volkomelik op uwe voordchtigheit te

betrouwen, ende my te willen onderwinden
om re redenkavelen over een faekdie de wiifê i '

Stvelta heeft gedaen: maer ik verleker u; dat ?•

die misflag in al mijn leven niet m'eer en fat

gebeuren, en dat hy n'et foude gefchiet zijn,

indien de vriéntfchap die 'k Aronce toedraeg»

my niet hadde doen vreefen, ^t gene ik, de-

wijl hy onder u beleyd is, niet had behooren

te duchten. De vriéntfchap is my foo heyli-

gen fake, hernam d'edéhiïoedige •S'/pf/z^r, dar

fchoon ik u <?en'ige woorden hadde doen fpre-

ken, die irty moften mifhagen, ik 'er niet

moeyelik om foude worden : maer 't en leyt

foo niet» want 't gene gy hebt gefegt, is feer

wijiTelik gefproken geweeft, en 't en ware ik

't ganfche géflacht van Lrutui beter kende,
als gy, foude ik ongelijk hebben te beftaen,

't gene ik gedaen he"bbe. Hier na dede Stvc»

lia, volgens haer eerfte- voornemen, Amilcar

geleyden tot de Moeye van Brutt^
^
by dewel-

ke y^^/ö^tc was verborgen: maer foo haeft hy
fefag, merkte hy wel, darwet een weerdige

vriendinne was van Stvelra , ende dat de deugt

ea
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icn d'edelmoedighcit de genegenrhcit van die

'
^ec doorluchte Perfoonen hadde verknocht:

»/anr fe fprak met fuiken oordeel , en Tulkcn

fachtlmnigheit, dat hy reden had te denken,

htyito»ct, ten aenfien der gctrouwigheit .
op

igeen fekerder berg-plaers konde welen. Maer

leindelik defe doorluchte Roomfche vrou, die

...Jjt<io//.i hier, te recht oordeelende dat hy mee

'adfongedult verwachte >4/<?«cf te fien, dede hem

leyden in de kamer daer hy was, en alwaer

tellhy van niemant wiert gefien, als van twee

m flaven» op welkers getrouwigheit dele Me-

jfïiile vrou haer verliet, Tonder te vreefen van hen

bedrogen te worden, wantfe hadde hunne

befcheidenheit in Teer gewichtige gelegentheit

voor haer ganfche huys ondervonden. Soo

haefl: Aro^ce Anulcar fag, trad hy.'met een

wonder oogcdult, naer hem toe, om hem te

betuygen de blijlchap die hy hadde van hem

te fien, en om te vragen wat hem tot Romen
bracht, ende wat hy,zedert iijne overkomft,

van Clelie hadde vernomen. Hy had lelt de

konft van foo wel te doen verftaen alles wat

hy dachte, dat fchoon hy in 't aenkomen niet

dan vier of vijf woorden fprak, Amtlcar uyt

fijnwefen, en door fijne gebeerden verftonc

al 't gene hy wilde feggen: Dies om hem de

nioeyte, van 't hem te vragen af te nemen,

feyde hy hem in weynig woorden d'oorfack

van fijn reyfe, ende wat hy binnen Romen,

zedert fijn komlt, hadde verricht. Hem
vorder t'fijnen trooft verfekerende , dat hy

hoopte Titrqnjmf0 naer 't Leger tc leyden.

ende

.i)
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HO C jL h L I E,
ende by gevolg hem van C/eiie en te gelijk
aii hem af re rrekken: daerby voegende, dat
hy inder daet was verbonden aen den Prince
SfxfHs, den welken fich aen fijne behoudenis,
en aen die van fijne meefterfTe feerveel fcheen
te laten gelegen zijn. Och,Ucy!mijnen weerden
^m,/car,fcyde hy, ik vreefe hy fich nier dan al
t* veel zenCletse laet gelegen zijn. Neen neen.
hernam defen aengenamen vrient. en vreeft
rechtevoorr van die kant nier, wanr Artemidoms,
onfen bevalligen Zmocr.ttes , en ik, hebben ze-
dercu vertrek nier gedae- dande blanke fchoon-
heden verachten, de bruyne fchoonheden prij-
fen, en Lmrett.x leyt hem tegenwoordig fooin't
hooft, dat hy van niemant als van haer en
fpreekr, 'c en zy als'er Cö//a//W/ by is; noch
valt het hem moeyelik genoeg te laten in fijn
by wefen, en 't fcheelde dees daeg. in fijne
verhefde fufFerijen weynig, ofte hy en ont-
dekte hem den trek die hy tot fijne huys-
vrou hadde. Ah! Amdcar, hoe ben ik aen
u verplicht, feyde toen Aronce , dat gy my,
foo vervaerliken Tegen- vryer hebt afgenomen

,

en hoe foude ik 't noch zijn. indien gy Tar.
€imHius kond beletten het te wefen ! Maer in-
dien hy*t niet en ware, hernanv ^w/Z^r, fou-
de hy CUltc vyant wefen. enfe foude haer foo
leer in gevaer fien, door fijnen haet, als door
lijne liefde. Goede Goden , riep toen Aroptce,
t geen ik in dit geval denke, is in der daet
Itrat weerdig: want indien ik mijne eerfte be-
wegingen volgde, foude ik liever hebben, dat
Tartiiunm den vyant, als den Minnaer vaa

CUlit
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yülcl/e ware: macr immers» hervatte hy, dc-

5cf hyfe als haren vyant't leven mocht bene-

nen , 't welk fijne liefde haer kan behouden;

jn dar fijne liefde een noodigc hinderpael is

egens dedoodelike aenvallen van fijnen haet

,

laet ons , indien wy konnen , wenfchen , dat hy

niet ophoude C/c/te te beminnen; macr laet

ons, ter felver rijt begeeren, dat wy haer haeft

in fuiken pUers mogen voeren , alvvaer fe fijnen

haer, noch fijne liefde, niet meer behoeft tc

yreefen. Met dit voornemen, hernam AmtUar,

Tal ik doen, 't geen ik kan, om tot Romen te

blij ven,wanneer ik Tarqumitis heb bewogen van

daer te trekken, om tefien of 'er geenerhande

middel, tot het omkoopen der wachters van

CUhe, is tc vinden, om 'er t'ontfchaken, of

pmfelfs, dt ^ïttdt TüUta wijs te maken, fy

laet ontvluchten een Gevangene, die *t hert vaa

'Tarquirtfus heeft bevangen. Aronce , die niet , als

'aen Cleïie , konde denken , luyfterde naer 't geen

Am'dcar feyde,alsof de dingen aireede ten vol-

len in dien ftant geweeft waren, en volgens de

gewoonte van die , de welke een krachtige drift

inde ziel hebben, redenkavelde hyopvoorval-

len,die, naer allen fchijn,noyt fouden gebeuren.

Hy maekte hondertderley onnutte tegenwer-

pingen, hy dede felf bynaer onmogelike voor-

ilagen, fchoon hyfe voor fulke kende, en hy

onder hielt fich foo lange met Amilcar , dat de

wijfc Sivelia hun liet aenfeggen, dat het raet-

faem was, dat hy vertrok, uyt vreefc, dar, in-

dien hy te fpade wederkeerde, daer hy *t huys

lag, men vermoede, hy ycts binnen Romen
focht

'li

li:»

JKIIi

.S'

,flJt

f«9
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42 C L E L I E,
focht te brouwen, ende men alfoo de waerl
heit quam r'ontdekken: In voege defe twet
vrienden gedwongen wierden te Icheyden^
Mijnen weerden Amricar

^ feyde Arome^ henil
omhelfende, hoe gelukkig rinde iku, dat
gy nier veriieftzijr. en hoe ellendig ben ik,

\\ Üechs nier te konnen wenfchen 'tnier re we-
fen

,
hoewel die herrsrochr al 't ongeluk vaal

mijn leven raaekr. In waerheir , hernam AmiU\
car, halflacchende, indien gy wift hoe ledig

j

men is, wanneer men niet en bemint, gy en
foud my foo gehikkig niet achren ,als gy Tegt:
want ik en weet dikwils niet wat ik mer mij-
nentijr, met mijnen geofl:. noch enkel met
mijne gedachten doen lal; ende 't en ware dat
mijn eygene vrolikheit my, terwijl ik in 't Le-
ger ben, daer geen JufFi ouwen zijn. rijtkor-
ting gaf, »k weet niet war her met my worden
foude, noch k^n ik Iboweynigde lietcie miflTen,
*tzy wareofvalfche.groote of kleyne,dat ik
my dikwils een ingebeelde liefde fmede. de-
welke my inplaets van een rechte liefde Urekt.
Defe hertstocht, die 'k my maek, wanneer
ik 'er in der daer geen hebbe, houd ten min-
ilen, mijne inbeelding aengenamelik befig.
fonder mijn hert t'ónrroeren: en dele geftel-
tenis tot liefde en laet niet, fonder my gtoote
dfoefheit. ofte groote blijfchap re veroorfa-
ken my foerjes re doen mijmeren. 'kMaek
lelfs m dien Ihet v^el lichter retliefde verlTen,
dan als mijn ziele door eenige geweldige drift
is ingenomen, ende ik fuffe byna immers foo
vermakelik, wanneer ik dus gefmtben, dan

of
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bf ik tot voorwerp van mijne mijmering had-

Uifllde alle de focrighedcn, welke de hoop aea

ïde gelukkigfte minnaers geefr. Ah '.mijnen

weerden Amdcar ^ liep Aroncc bemint meer

de liefde in'r algemeen , dan gy uwe Meefterf-

fen in 't byl'onder bemint : en indien ik gefmt

ware, als gy, foude ik nergens na foo ellen-

dig zijn, als ik ben. Hier op ftaende, hoor-

den fy eenig gerucht aen dep trap; invoege,

dat fy, vragende wat'er was , verftonden dat

het Brutu^ was, die weder t'huys quam by
fijn Moeye: Dies Amtlcivr^ om hem nacr Hjn

Wfnfij kamer re laren gaen, noch een oogenblik by
Aroftce bleef, fich echter nier genoeg konnen-
de verwonderen , mits hy niet begreep, hoe
een man, dieniet meer verftant en had als

defen, noch handel, noch kortswijl konde
hebben, die hem mocht befig houden. Niet

te min hy en overwoog dit niet lange, en
fcheyde van fijnen vrient, nacr hem ander-

mael belooft te hebben, al te doen. 't geen
hy konde, voorCVe//V, en om Tarcfu fttiff te

verplichten fpoedig wederom naer 't Leger tc

keeren: om vervolgens gedurende fijn afwe-

fen. te trachten die fchoone weg te voeren:

en^er weg te voeren, in meyninge dat AroMce

en fy weder fouden keeren naer Capua by
Cleltm » om te gelijk de wreetheit van Tar-
^timiKs, en ''t gewelt van PorJeMtta t*ontgaen.

Maer voor Am/icat
, hy befloot na Sicilien tc

trekken, en weder by den Prince van Car-
thago fijnen Meefter te keeren: toen wel
merkende men voor de belangen die tulfchen

defe
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defc Republicq , en dat Eylant te fchiften wa-
ren, TarejuifitHs niet al te veel behoefde te

achten, Romen toen in geen ftant zijnde,
om "er in een oorlog ter zee te fteken. Maer
gelijk de menl'chelike voorfichtigheit, hoe
wijs men ook zy , om op giffingen , naer de
konft te redenkavelcn , foo verre niet en gaer,

dat men met fekcrheit kan voorden , 't gene
ftaet te gebeuren, bellicrden 't Geval dit an-
ders. *r Scheen echter in 't cerft dat de din-
gen fouden uytvallen, gelijk Ie Amilcar be-
dacht haddc, want hy ging foo behendig te

werk, dat hy Tar^fu/mfts verplichte, binnen
twee dagen, naer 't Leger te trekken, 't Is
waer dat den eerften van defe twee , voor C/f-

//^ uyttermate moeyelik viel: Want Tarqui-
ftÏHs befochtfe noch eens, en feyd'er dingen,
foo tegens den anderen ftrijdende, 't haer
licht viel te merken, dat den haet, en de lief-

de, een grouwelike wan-orden, in 't herte
Tan defen Prins, veroorfaekren. Maer de-
wijl hy, al fijn l«ven lang, meer gewoon was
te haten, als te beminnen, feyde hy haer de
harde en wreede dingen, gemakkeliker al»

de foete en verliefde : en de hy vont veel lich-

ter al de noodige woorden, oni fijnen haet,
dan om fijne liefde uyt te drukken, Dies
is 'er geen foort van dreyging die hy 'er niet
en dede, om haer te verplichten, niet lan-
ger voor de dochter van CUlms te willen
doorgaen, en 't vernoegen van fijne drift te

willen toellemmen. Maer alfoo defe Per-

fooa hadde ecu onbeweegUke flantvaftighcit.

een
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ten deugt fonder weergaé, «nde een uytftc-

. leende getrouwighcir voor Aroncf, antwoorde

fc hem met een befetheit, dewelke hem wel
. dede oordeelen, fy 'r niet foudc herroepen.

. [nvoege dat hy, verlicfende de hoop om 'er

/an gevoelen te doen veranderen, en fijne

iieide haer laetfte kracht doende* eenigen

. tijt fonder fpreken bleef, ja felf fonder haer

en te fien , als of hy ware bevreeft geweeft

,

at hare fchoonheit de hardigheit fijns herten

adde mogen vermorwen. Hy leyde dan in

cn venfter , uytfiende nacr den berg Palati-

us, en over den regenwoordigen ftant fijner

ziele red^nkavelende , kreeg de liefde d'over>.

rhant,en maekte hem wijs, dat, indien hy kon-
de overwinnen, den haet die hy C/fV/«/ toedroeg,

hy Clelie foude konnen overwinnen. Maer
naeuwelicx haddc hy (Ich ingebeelt , dat hy ,om
C/e//etebefitten, C/^////j foudcmoeren inroepen»

ende fijn cygen gevoelen tegenfpreken, of de
liefde, week op hare beurt , en den haet wiert la

fijn ziel de fterkfte,foo dat toen ter vlucht bc-

fluytende,uyt de kamer van CUlte te ga en ,hy
fig uyt de venfterbegaf , ende begon naer de deur
te treden. Maer alfoo hy 't niet kondc doen»
fonder die fchoone aen te fien » en fonder hare
oogen, uyt dewelke d'cerfte tranen begonden
te fpringen, t'ontmoeten, veranderde hy de
tweede mael van gevoelen ; en fonder fich tijt te

geven om'cr racer op te beraden , feyde hy ,wcl
onbarmhcrtig Vrou-mcnfch, wat moet men
doen om u te bewegen? moet men den haet die
ik CUlius locdraeg overwinnen? moet men

u
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u als de dochter van mijnen vyant beminnen

moet men hem, uyt fijne baliinofchap wed»
roepen? moet men hem, bovenalle Romey
nen verheffen? ('preekt wreedc, fpreekt, c

fchac ten minden u hert, op dat het ma|

'c mijne werdea; want eindelik, fchoon i'

den haet, die ik CUlms toedraeg, aen de lief-

de van Cleitf foude moeten op- offeren, moe
ik dir hert. hoe ftraf het is , t'eenigen dage|

befitren. 'k Laet my voorflaen, hernam die

edelmoedige dochter, dat wanneer gy mijnen

Vader foudet willen binnen Romen weder

roepen, hy'er niet foude komen, en 't hem
immer* foo fwaer foude vallen, te vergeten

d'onrechtveerdigheir , die gy aen hem hebt ge-

pleegt , als u te vergeren uw eygene wreetheit

;

hierom heb ik u niet t'antwoorden , dan't ge-

ne ik alreeds geantwoort hebbe ; want ik en

wederftae u nier alleen, om dat gy mijnen

vader haet, maer ook om dat mijnen vader

uwe Dwingelandy haet: en om dat ikfe felf

hate. Nier, dat, indien uwe onrechtveerdig-

heden u konden berouwen , den haet uyt

mijn hert niet konde gewifcht werden: maer
Heer, daerom foud'er de liefde geen plaers

krijgen , en 't gene gy van my begeert is foo

ganfch onmogelik,dat gy'er noyt aen behoeft

te denken : Ah ! *t is te grof, riep defen Prins,

geftoort om de ftantvaftigheit van Clelie , ende

ik kan die halfterrige fVijffmnigheit, daer gy
cere in ftelt, niet langer verdragen. Hoe,
vervolgde hy, root werdende van gramfchap,

*k fal de fwakheit hebben van u ais dochrer
van
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^'^an C/elius te willen beminnen, van mijnen

laet t'ovcrwinnen, en van een fchrikkelik

ewelt alle mijne neygingen aen te doen: en-

je ik fal de fchande hebben, alle die lafher-

•igheit onnuttclik te plegen. Ah! indien fulcx

iis, vervolgde hy, met een dreygende wijle,

^
fal u ten minden uwe hardnekkighcit berou-

- wen. Dewijl ik noy t yct begeere , dan 't geen

r -de reden en de deugt bcgeeren. antwoorde

^'-'\C/e/fe, heb ik nimmer berou Heer, en al u

%ewelt foude my niet konnen verplichten, van

idiergelijkcn gevoelen te worden. Wy fuUen

^«fien feydc hy ftraffelik, indien ik u maer

P icens, gelijk ik hoop, kan haten, ofgy niet

len fult bekennen, dat ik de konft om my te

. «wreken ,
genoeg vcrftae, en dat'et CUltuj lich-

•

iter is fijne ballingfchap te verdragen, dan 'cu

i itfal wefen te lijden de ftraften die 'k u heb toe-

!^ -pefchikt. Als gy my fult beginnen te haten,

Ihcrnam Clehe, fonder hacr t'onifetten, fult

cy my van uwe liefde ontflaende, van 't groo-

( fte deel mijner fmerten verioflcn. Indien ik

[dit dachte, voegde hy'er op, 'k en foude

)
mijne hertstocht niet beftrijden. en ik foude

1 u al mijn leven beminnen. Indien gy fulcx

I doet, hernam CMe, fal ik ongetwijfFelt ellen-

I
diger zijn, maer gy cn fult 'er niet te geluk-

i kiger om wefen: hierom. Heer, foo gy my

^..j gelooft, haetmy, dewijl dat alleen u kan ge-

ifftï ruft ftellen. Mijn leven ftaet 'tuwen gebiede,

"
I en daer is geen fmerte , die gy my niet kont
' doen lijden: maer aengaende mijne wil, Heer.

»t is in uw vermogen uiet den fclvcn ,
naer

IL Deel. C uwe
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.uwe finlikheit te richten, en 'er is ni«mant in
dc wcrelt, ais mijn Vader, die defe macht
heeft. Dewijle gy't begeert, hernam hy, met •

een ftrafheit die yet vreellicx in hadde, fal ik
u haten; ende ik fal u fchrikkelik haten:
niaer wat fcg ik , vervolgde hy, 'k haet u ai-

reede, en indien ik niet hadde voorgenomen
vi een langfame ftraf le doen gevoelen, gy en
foud niet lang genieten de valfche heerlik-

heit, die gy (lelt in te mogen wedcrftacn een
man, dien noyt yemant ongeftraft heeft te-

gen geftaen. Hier na verliet Tar^uwius CUlte,

dog haer verlatende, gebood hy, dat menfe
forgvuldeJik foude bewaren, ende dat men
niemant, wie 't ook ware, felfs TiiUta nier,

^
die fchoone en deugdclikc Perfoon foude la- •

ten aenfpreken. In 't uyrgaen ontmoete hy
^

Amtlcar^ die, willende fijn gevoelen ontdek- \

ken , hem al lacchendejfeyde, dat hy de gunll
'

quam verfoeken, om by de Gevangene te '

gaen: want, Heer, vervolgde hy, Ik ftello i

vaft , dat gy niet meer en zijt bekommert , dat
|

men die befoekt, dewelke gy niet en gelooft -

dochters van CUUm te wefen. Gy hebt gelijk ,

antwoorde Tare^utmus» en ik foude in 't te-

gendeel heel blijde zijn, dat gyfe befocht,
inits dat gy my wilde beloven over te bren-
gen alles watfe u van Cleiie fouden feggen.
'k Heb u aireede eens gefeyt, hernam behen-
delik Amtlcar» dat ik een vrient was van
Aromcy maer dat ik daerom niet en ge-
loofde verplicht te zijn . hem in fijne lief-

de, foo hyfe heeft, blindcling te dienen,

ende
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ende het derhalven niet onmogelik was, dat

ik u , in 't voornemen 't welk gy hebt , konde

heipen. Muer Heer, voegde hy 'er by
»

'k/oudc

CUi/e feit' moeten befoeken; want 't bcfoek

ran hare fpeelnootjes kan nergens toedienen,

dewijl Ie niet by een zijn: en 't ware vry ge-

rceder dat ik Te ten eerll:en befocht, *t zy dat

gy begeert, dat ik haer yet doe leggen, 't welk

gy beluft: zijt om te weten , 't zy dat ik 'er van

gevoelen moet doen veranderen. Voorts Heer,

vervolgde hy, heb ik u te leggen, met een

opcnhcrtigheit, die niet en komt, al» uyt de

begeerte die *k hebbe om u geruft te Hen

.

dat de Groote mannen , als gy , niet bequaem

en zijn, om hun te voegen tot hondert kley-

ne dingen , die men moet weten te doen, om
*t gemoet der vrouwen te leyden. Gy hebt u

ganfche leven verlieten met te leeren de konft

yan regeeren, ofte, met in 't werk re ftellen

die groote konfl: der Koningen, dewelke niet

dan in verhevene dingen beftaet: maer in

tegendeel om de geheymcn der vrouwen te

mogen ontdekken
,

"en ook regens haren dank,

hun gemoet t'ondertaftcn , behoett men al-

leen te kennen fekere konft van kluchjes, in-

dien 't geoorloft ii . foo te fpreken , die 'k al

mijn leven geleert heb, en dewelke ik won-

derlik wel verftae. Ondertuftchen Heer,

beeld u niet in, dat die konft heel licht om
leeren is, want ik verklaer u dat men by na

foo veel verftant behoeft, om te weten alle

de verfcheyde wijfen op dewelke men moet

tc werk gaca met de ftatige, de bly geeft i-

C 2 ge»
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ge, de fchoone, de leelike. d« foetaerdige,'
de ftrafFe, de handfame, en de hain-errige,
als om verfcheyde volkeren van verfcheydc
finlikheyt wel re beftieren. Want in placts
datyder Land-aert geraeenelik heefc fekeren
algemeynen geeft, die haer beweegt, hebben
bynaer al de vrouwen eenenbefonderen geeft,
die men recht moet kennen, foo men wil in
ftanc raken, om 'er volkomen meefter af te
werden. Dacrzijn'er, die men onderdanig
moet welen, als een flaef; daer zijn er. die
men bynaer moet verachten . om 'er afbemint
te werden; daer zijn 'er felf, die men tot de
gebreken leyt, haer altijt van de deugt fpre-
kende: in *t tegendeel zijn 'er. die dikwils
aengename fothedcn verhalende, altijt deug-
delik blijven; daer zijn 'er ook. welkers hoog-
wichtige geheymen men niet en verneemt,
dan door haer klugjes re vertellen; andere
zijn'er, die men moet winnen door gefchen-
ken; andere die men moet inwikkelen, met
er te verplichten om fe te geven ; ende daer

IS emdelik foo velerhande flag, dat.fonder
<loor een lang gcbruykde kennis der vrouwen
te hebben verkregen, men feer iichtelik van
er bedrogen wert. Maer voor my. Heer.
k durf my beroemen, dat ik 't niet foude
konnen worden, en dat, indien gy eenig ge-
heym hebt uyt te vorfrchen,ik beqiamer bin,
dan yemant anders, om u dienft te doen.
k Laet'et my wel voorftaen, hernam Tatyjitf^
w/*^, maer ik twijfFeU of een vrient van ^rl^ce
ook feer bequaem is , om my van de fmlik-

heit
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heit van CUlte te berichten; Door defe woor-

den ftom Amiicixr een weynig bereutert; want

een prikkel van deugt nuekre , dat hy niet al

te blijde was, verpliclit te worden, om Tar^

qufiii^, fchoon hy een Dwinge'ant was, te

moeten bedriegen : maer immerj» konnende

fijnen vrienr niet. dan op defe wijfe, dienen,

gebruykte hy fekere dubbelfinnige woorden,

die TarqH:nit4s ^ nacr fijne meening, gunftig

mochr uyrleggen. Dies inder daet gelooven-

de, dat Amilcar hield, \ Aronce voordeeliger

zoude zijn, de liefde tot Clelie te verlaten,

dan 'er in te volherden, begonde hy te be-

fluyten hem een gedeelte van fijn geheym te

betrouwen. Soo dat hy hem in fijn kamer

leydende, een groote lof-reden van Aronce At-

de, en hem feyde,dat hy niet als om fijne ruft,

en om fijne heerlikheit dacht : en dat, om
hem van fijne liefde te genefen, men hem,

indien *t mogelik ware, mofte wijs maken,

dat Clelte hem niet beminde, ende dat, om
het te beter te doen, men klaerlik moft

ontdekken, ofte het waer was, datfe hem
beminde, 'tis waer, vervolgde T^r^w/W/// fich

bedenkende, dat Aronce foo bemin nelik is,

dat het waerfehijnelik genoeg is, dat hy wert

bemint, dewijl hy bemint. Ah! Heer, (her-

nam y^w/Zt^r half lacchende, met die vryigheic

de welke hy gebtuykte , als hy wilde beha-

gen) 't blijkt wel dat de ftaetfucht uwe zie-

le meer dan de liefde heeft ingenomen,

ovetmits gy gelooft , dat de keur van een

minnacr met fuiken billikheit gedaen wort.

Hier
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Hier komt by

. dar.om recht te fpreken, eei
Koning defe Ilag van dingen noyt wel kan we
ten; want het onrfag , dat men Perfooner
van uwen ftaet tcedraegt

, maekt dat men
iich londcr vermomming voor hun niet en
vertoont

: ende gy derhalvea niet en weet
dat er niet kluchtiger is, aU de keur die de ,

lictdc doet nemen. Want men fiet fom-
rijrs. dar lieden van feer groot verilant, per-
loonen van middelmatige yerdienll beniin-
ncn: ende men fiet feer dikwils vrouwen,
wonder wel-gemaekte miniiaers verachten^om iulke te begunftigen

. die , naeuwe-
iicx yers prijsweerdig hebben. Ook heb ik :

iny altijt meer verlaten, op de invallen van J

die Ik beminde
, als op mijne vlijtigheit.

,

ofte op mijne dienllen, ofte feifs op fekcre
vrolikheit van geeft, die fomtijts, naer men
iegt, heel bequaem is. om de Juffers te beko-

I

ren. Derhal ven Heer
, hoewel bemin- i

nens weerdig zy , foo en volgt niet dat hy
wert bemint, ende indien gy wilt dat ik de
vryheit heb om Cle/^e t'onderhoudcn, beloovc
ik u, van den ftant hares herten rekening te
doen. kStaehet toe. antwootde rarL/'-

Z7rl
^«?7^erde

, dat gy my fekerlik
fult berichten ot CcAro;,ce bemint,dan of fy hem

eerfte beioek al 'tgeheym van hare ziel te we-
ten, en gy moet gedoogen dat ikfe meer dan
eens befoeke, gy mocft feifs Plottn^t by 'er la-
ten, want alfoo die biygccftige Perfoon my

cc-

i
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c •

etnige vriéntfchaptoedraegt» zoude ik my van

hare genegentheit mogen dienen , om liaer'.

'tgene gy besieerr re weren, re doen onrdekken»

Atmlcar feyde dit op eene wijfe die foo open-

hartig fcheen, dar 7",ïr^;^/w«/, hoewantrouwend

hy ook was ,richiietverleydcn: Ihvoege Amtl'

car door dit middel een der vriendinnen van

CUhe by'er ferre. en hy verlcreeg de vryheic

om'er re befoeken, 'rwelk voor die fchoone

Gevangene , en voor den ongelukkigen Aronce,

aen wïc'zAmthar dicnfelven dag nochlietwe-

ten, geen geringe vertroofting was. Maer om
dit heymelik verftant te doen duurcn, bracht

hy, met toeftemming van defe twee Perfoo-

nen, verfcheyde dingen aen Tar^fUfftms over,dei

welke hem reden gaven om te geloovcndat hy

indcr daet feer bequaem Wis, om t'ontdekken

'tgene hy begeerde te weten. Ondertuflchen

de tijdingen uyt'et Leger Tar<]itiHfUJ dringen-

de derwaerts te keeren , vertrok hy uyt Ro»-

men, fonder eygentlik te weren» ot hy Cle/tc

wilde beminnen of haten ; en fonder dat men

konde giflen^ welk van de twee gevoelens

'tkrachtigfte in fijnen geeft moft wefen.

Want hy gaf verfcheyde bevelen, om te ver-

hinderen, dat de trotfc TuUt.i» gedurende

fi}n afwefen-, over de Gevangene geen mee-

fterlTewarc, ende hy gaf 'er andere, uyt de-

welke bleek, dat hy over 'tnoot-lot van Cie-

lie volkomen meefter wilde zijn. Hy gaffe

te bewaren aen een man die tot fijne gruwe-

licxfte wreetheden was gebruykt geweefl^,

want hy was't die op *t bevel van defca

C 4 wrce-
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wreedenDwingclant, dewelke hem by naer
noyt andere als doodelike bevelen gaf, den
vader en den broeder van Bru/its hadde doen
vergeven. Echter gebood hy hem ^mi/car ia
de kamer van C/c/ie te laten gaen. tot hy
^t hem dede verbieden ; en hy feyde teecns
dien bcvalliken Africaen, dat hy hem acht
dagen tijrs gaf. om *c rechte gevoelen vaa
Cieoe t'ontdekken

, waer na hy begeerde,
dat hy 'er hem rekenfchap af quam ge.
ven. Hy belafte ook ^n at de verfpie-
ders

,
de welke hy gedurig in fijn eygcn

ftaet hadde, alle mogelijke vlijt aen te
wenden: om t*onrdekkèn of ^r<?;f^f binnen
Romen was, en om fekerlik. te vernemen,
wie dien man was . welken men fe^n had
bericht, dat by de deugdeiikc Sfv^U^
verborgen gcweell. Hy fprak felfs veel
ftrafter dan hy oyt gedaen hadde teeen
de wreede Tni/fa : die gewiflelik wel had-
de willen doen ombrengen hem

, welken
le hadde op den throon gefer, indienfe ee-
nige fteun ofce by den Raedt, ofte by het
volk hadde konnen vinden. Maer hare
Itratheit had fe foo gehaet gemaekt, dat,
Ichoon fy 'er wilde onderwinden Taraitimi^
van kant te helpen, fy niet bevont datfe
eenige byftant had te hopen , mits niemant
lich op haer zoude willen betrouwen. On-
dertufTchen gaf Amtlcar aen Aronce daoelicx
rekenfchap van 't geen hem voor quam- fy
fonden naer ^t Leger, ende fy fchreven aen
ArtimidorHs

, ztn Zenocrat€s » en aen Celere,

op

.1

:1

i
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op datfe acht namen op 't geen 'er |omging -.en-

de dat fe den Prince SexfHs verplichten voor

^ro^ce te doen al wat hy konde, en om te ver-

hinderen dat Tarquiftiff^ niet weder te Romen
quam. voor *t beleg van Ardea warcgeeyndigr.

Aen d'ander zijde Stveita by naer alle dage by

Bacilta gaendc, befocht'er ^roftcc , met wie men

overleyde alle 't geen men mofte doen. Defe

twee deugdelike Romeynfche vrouwen bc-

fochten ook heymelik de groote Veftalc, en

beraetflaegden met hacr,over de middelen om
Cielfc te verloffen. Maer hoewel Aroi^ce door

de raden die hy gaf, foo fcer als yemant voor

C/êl/e werkte, en dat hy de ziele was, van alle

d'aenflagen. die men tot hare vryheit voort-

bracht, leed hy ongeloofFelike qualen, voor-

nemelik om dat hy wicrt gedwongen, fich ee-

nige dagen, uyt vreefe van befet te worden,

beüoten te houden. Tonder fich te durven ver-

toonen, en fonder felf yets te durven doen.Nu
alfoo Arntlcar alle de nieuwigheden van Ro-

men foo wel bekent waren , ofhy 'er fijn leven

lang had gewoont, wift hy dat 'er een hoop

jonge lieden van ftaet was , heel geftelt zijnde

om't jok van Tarqu/ftins af te fchudden, en

die, wanneerfe waren verfckert niet gehoortte

werden , vry genoeg fpraken van den hact die-

fc den Dwingelant toedroegen, fchoon'er tot

die tijt toe, dewijl de macht van TarqHwms

was vaft geftelt , by naer niemant af hadde

durven fpreken. Maer alfoofe heel jong

waren, dat het 'teerftewas, datfe inde we-

relt verkeerden , hadden fc meer ftoutigheit

C ^ ^an
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dan voorfichtigheiranvocgc dat Amilcar, ficF
inbeeldcndedatdefejonge lieden heel bequacrai
fouden zijn om cencn forggeliken aenflag, in-;
dien hy mofl: gedaen worden, uyt te voeren,
lich Helde om hunne vrientfchap reverfoeken-
want hoewclfe in 't Leger waren

, quamenfe ech-
ter feer dikwils te Romen , om dar'er Leeer
feernabywas: doet hier by. dat foo haeft 'er
TarqusHitts weder quam , een ftilftant voor acht
dagen wiert gemaekt, gedurende welke men
Iprak van 't overkomen

: foodar onderwijlen de
twee neven van PublmsFaUrms» een bloed-vrient
van Honutw.tn een oom van /^wm/^ , te Ro-
men quamen. onder dewelke AmilcarCich foo
behendig vlijde, darfe niet iangervoor hem be-
fchroomt waren; enhy verknocht foo krachtig
haren geell door de vreugt die hy'er aendede!
dathymeefter yan 'er herte wiert. lavoeoehy
wel oordeelde, dat indien hyfe van doen hadde

,

hy er over mocht fchikken, voornemclik foo
hyfetegcas rar^«/;/,/r.wildegebruykcn. Want
fy mackten langer geen fwarigheit. om. in fdn
bywefen

.
hondert Ipotternyen

, en hondert ver-
vloekmgen tegen den Dwingclant uyt te wer-
pen Sel swas'er een ding. 't welk hun ver-
plichte in er gevoelen heerlikheit te ftellen,
t welk IS dat er eenen anderen hoop jonee
maets waren, diefe al fpotrende flaven vande gunfl: noemden, orermirs inder daet dejonge nfcUm^», de Ac^Htü^e^^ en de twee fo-

den Pnnce Sexfns, en de twee Princen fijni
broeder, dapper aenhingen. Dies hun niet

kon-
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konncnde genoeg verwonderen, dat lieden,

welkers vaders en bloet-vrienden by naer alle

doordcwreetheitvan Tar^ioMjHjhct leven had-

den verloren, defen Prince foo getrouwclik

dienden, Teyden fer onder hun honderr lalVer-

llke dingen af, dewelke reden gaven

omtedcnken.dat hyfe,van noode hebbende

,

heel gereer Ibude vinden oni een lloute daec

uyt te voeren. Maer gedurende dele lliKlanc

van't beleg voor Ardea. fchcen 'et dar 't Geval

wilde, dat 'er een IbortTan algemeync llililant

in de herten van foo vele bedrukte doorluchtc

Perfoonen foude zijn. Want AroMce had den

trooft van , door Afmicar, aen C/el/e re niogea

fchrijven, en van 'er, door de felve weg, ant-

woort af t'onttangen: Cleite had by gevolg dc

vreugt van nieuwe gctuygeniifen van de ge-

trouwighcit hares niinnaers te krijgen, en

hem die van dc hare te geven: P/ontut had'ec

vermaek van Amildtr . die'erfcer behaegdc,

te ficn: Amtlcar hadde 't vernoegen van 'er

t'onderhouden, en d'eer van nuttelik fijnea

rient te dienen: en de dcugdelike Stvelu%^

had de vertroolling, van te Hen, haren weer-

den en doorluchten fone. die, fich van de

ftilftant dienende, vermomt te Romen quam»

niet alleen uyt een gevoelen van lietde, maer

ook om lijne edelmoedige moeder te fien, eil

om AroHce te befoekcn; Veer blijde zijnde hem

te feggen 't geen hy van Homtttts wift> ea

tekonnen fien hem eenigen dienll te doen;

wanthy hadde uyt de Verfpieders, dewelke

die van Arde* in 't Leger van Turittwius

C 6 hiid"
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hadden, [vernomen, dat hy 'er niet meer m
was, en dat men geloofde hy binnen Romen :

wiert verborgen. Dies niet twijfFelende ofSt. :

velm enfoud'er yets van weten, haddehy voor- 1

genomen lulcx te komen navorflchen. Hora^ x

tms van fijner zijde hadde in fijn overmatige
droefheit, door den ftilftant, eenige vreugt,
aengefien defelve hem tijt gaf, om voorts fij- \

ne wonden te genefen; en om t'overwegen,
wat hy foude konnen doen ,omd'edelmoedie-
heit van fijnen Tegen- vrycr t'overwinnen, fon-
der yets tegen de belangen fijner liefde te
doen. Tarqttwms felfs genoot eenige ruft,
ovcrmirs Armlcar hem liet weten dingen, de-
welke hem eenige ftrael van hope gaven :aen-
gaende den Prince Sextns. hy was minft ge-
lukkig: wamde liefde van Lncretm pijniede
fijn ziele foo geweldig , dat hy 'er geen mee-
Iter over konde wefen. Belangende den Prin-
ce Tjfus.en den Prince van Pom erie, dewijl f«
beyde te Romen heymelik vaft waren, was
dien ftilftant hun foo wel als d'andere gun-
ilig: ja fclh de wrcede Tu//fa had minder kom-
mer, en min vcrwoetheit, dan naer gewoonte,
door dien fe hoopte te konnen omkoopen
hem die CMte bewaerde : den welken peloo-
vende, voor de laerfire moorden die hy uyt
lafl: van r.jr^«W had bedreven, niet ee-
noeg geloont re zijn

, genegen fcheen te we-
ien om naer de beloften van defc trotfe Prin-
9es re luyfteren. De faken dan in defen ftant
zijnde quam den doorluchten Herrmmns. op
cencn avont , ten huyfe van W/j dat *t
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Amilcar was ; die hem Tiende uytermarcn

blijde wiert , want hy had een natuurlike

genegentheit om hem te beminnen, en hy

achte hem oneyndehk om fijnen geeft en

om fijne deugt. Hermimus ook , die be-

ter als yemant de verdienftcn van /^w/V^/ir ken-

de, wiert heel verheugt hem te vinden by

fijne deugdelike Moeder , van de welke hy

duyfent teekenen van teedcrheit ontfing,

cn aen wie hy ook gaf duyfent getuygc

niffcn van erkentenis , en van oprechte

vrientfchap. De blijfchap van StveitA was

echter ontroert, door de vreefe diefe had-

de, dat de wederkomft van haren foon

mocht werden vernomen : maer Tan^Hmms

niet te Romen zijnde , en Amilcar feggen-

de, dat, tot meerder fekerheit , Homintns

by Aroficc moft t*huys gaen , herfteldefe

haer, en genoot met eenige ruft de tegen-

woordigheit van eenen foon, in welken fy

alle deugden vont , en in wie fijne groot-

fte vyanden niet een quade hebbelikheit

konden aenwijfen. Indcr daet, herminius

hadde al de neygingen edel, 't herte milt,

teeder , liefd- dragende , en edelmoedig;

den aert foet, beleeft, gedienftig, voeglik;

den geeft bequaem tot alles, en gelukkig

in *t verfieren van hondert aengcname en

eenvoudige bedriegeryen om fijne vrienden

en fijne vriendinnen te vermaken. Boven-

dien, hoewel hy uytermate wijs was, ja felfs

ernftaftig genoeg voor de gene by de wel-

ke hy niet bekent was , hadde hy echtet

C 7 aU
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als hy wilde, een vrolikheit van aert, ganfch
cn gaer lullig, en heel geeftig, maer hy
maeicten 'er een geheym van , voor alle die

hy niet en beminde, ende nien mocht vryc-
iik fijne geneuglikhcit voor een teeken van
fijne achting en van fijne genegentheit nc*

men, Hy fchreef felf allerhande briefjes

foo aerdig , en hy maekte foo goede vcrf-

fen en foo veerdig , dat Amtlcar fich liet

voorftaen , dar Grieken* landt geen alge*

meener , geen geeftigcr , noch geen recht-

fchapener geeft hadde . dan dien van Her'
mnuHs, Ook feydc hy fomtijts, dat hy geer-

ne fijnen geeft, voor dien van defen door-
luchten Ronieyn, zoude verwilTclt hebben,
ea dat PhoctltUes van Mileten , die noch
leefde, noyt fchoondcr verflen, dan de fij-

ne , had gemaekt , noch ook Sappha geen
verliefder. AmiUar dan Hermimnj oneyn-
delik achtende., feyde regens hem, toen hy
tenhuyfe van S/veLt quam , duyfent verplich-
tende dingen : hy liet echter dien weerden
fone by fijne doorluchte Moeder: maer 'rge-
fchiede met belofte, dat hy by Aroftce foude
gaen , alwaer Amtlcar mede , volgens fijn ge-*

woonte, den avont wilde doorbrengen. N«ier

dat Sivelta dan HermmtMs hadde onderhouden
van alle de dingen den ftaet hares gevals
rakende , lietfe Ractlta de komft van ha-
ren foon aenfcggen, en voor hem de felve

gunft als voor Aronce verfoeken. In voege
defe edelmoedige vriendinne hebbende ge-
antwoorc, gelijkfe behoorde t'antwoorden,

4
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I. B O E K. 6s,

\ fifrminiu^ by *cr ging, alwaer hy wicrt ont-

tf i/fangen als maegfchap van haren Min, en

als eenen vrient die haer feer lief was. Hy
<«fli?ny|fag ook met vreugde een Nicht diefe hadde,

ïkfliJ!; gcnoemt HtrmtUa» 'cwelk een van de doch-

ÉÉiU. tcrs dei werelrs was . die in haren Perfoon en

\^ss in haren geeft de meefle aentreklikheit had-

Éurf de: maer hy ftont heel verfet van te verne-

Rüs men datfe Aronu en Amtlcar noch niet ge*

ficn hadden. Niet dat Racii/a de befchcy-

denheit van defe fchoone miftroude : maer

fe feyde tcgens Hermtmus , datfe Aroacc foo

bedrukt, en Amilcar foo bly gceftig had ge-

vonden, dat fy oordeelde dat dc fwaermoe-

digh^it van den eenen geene tijt-korting noo-

dig hadde, en dat de bly geeftigheit van den

anderen voor hem en voor fijnen vrient ge-

noeg was. Maer Hermwuts als een Magc
van de fchoone Hermilta te werk gaende,

feyde tegens de Moeye van defe fchoone

dochter, dat fijne vrienden haer moften fien;

dies Racii/a vergefelfchapt met hare Nich-

te, HertruMHs^ toen fonder langer uytftel, in

de kamer van Aronct leyde, daer Amtlcar al

was gekomen; want hy hadde dien dag
eenen brief van CUhe aen defen doorluch-

ten minnaer te behandigen, den welken by

gevolg, Toen foo wel vernoegt zijnde, als

den ellendigen ftant fijns gevals konde toe-

laten , HernmtHs , naer aen Rac/ita verlof

geeyfcht te hebben , om fijnen vrient te mo-
gen omhelfen , met veele betuygiiigen vaa

blyfchap ontfing. Maer met dat d'cerfte

be-
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6l C L E L I E,
beweging van vrientfchapover was, bood fJer*

tynnius hem Hermtiict aen, hem berichtende
wiefc was: hoe, riep toen AmUcar y defe
fchoone dochter is , zedert ik hier verkeert
hebbe, alrijt in huys geweeft? jafe antwoor-
de Hermtniiis half lacchende , en fonder my
ware defen fchat voor u noch eenen verbor-
gen fchat geweeft. Ah !Me-vrou> feyde toen
Amtlcar regens Racilia^ om foo edelmoedig
te wefen , zijt gy niet feer medoogende, mits
niet eens gedacht te hebben dat 't geilcht van
defe fchoone heel bequacm is om ellendige te

vertrooften. MifTchien, antwoorde Aromt
verplichtender wijfc, ifle wel foo bequaem
om 'er te maken als om fe re vertrooften.

'k Verfeker u, hernam Ractlm^ datfe tot
't een, noch't ander van defe dingen niet feer
beq^aemis, wantfc feyt altijt dat men noyt
fijnen trooft dan in (ich felven moet foekcn

,

cnde fy is uyt'er aert foo goet, datfe geen
quaet foude konncn doen, 't welk fy, in-

dien fe het niet kan genefen, ten minften
door hare medoogentheit verfacht. Alfoo
my fulcx te doen noyt is voorgekomen, ant-
woorde zediglik Hermr/m, weet ik niét oft ik
foo goet foude zijn als men gelooft; en oft ik
foo veel medelijden foude hebben met de qua-
len die ik aen dede, als met die ik niet en
make. Hier na dede Aronce^ d^er van de
kamer daer hy was, hoewel in 't huys van Rct~

cilta zijnde, bewarende, defe Juffrouwen, en
fijne twee vrienden nederfitten. 't Is waer,
dat terwijl Amilcctr defe deugdelike Romeyn-

(bhe
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1. B O E K. 63

Tchc vrou en hare nicht acnfprak , hy met

'ermimtiJ praette, die hem al 't geen hy van

Jorat/us wift berichte. AUbo ik oprecht ben,

icyde hy met fachter ftcm, moet ikbeken-

icn, dat ik in *t hert van uwen Tegen- vry er

U'edehnoedigfte gevoelens van de werelt ont-

idckt hebbe: want 't is fekerUk waer, dat 'er

oogenblikkenzijn, in dewelke hy begeert u

te konnen beminnen, en waer m hy Ciel/e wel

wilde nier meer Het hebben ; maer daer zijn*er

ook andere, m dewelke 't hem dapper ipijt u

*t leven fchuldig te wefen. waer m hy nier en

kan laten de bentring van de Perfoon, die gy

bemint» tewenflchen, en in de welke hy ten

minften wenfcht, dat gyfe niet moogt befu-

ten: Invoege dat d edehnoedigheit , en de

liefde in zijn hert een geduurigen ftrijt baren-

de, de reden, in plaecs van foo grooten ver-

fchil te beflechten, nu de zijde van d'een , en

dan van d'ander kieft, en dien inwendigen

oorlog veel eer onderhoud als bevredigt.

Maer noch feydc AroMCf, wanneer gelooft gy

dat \ beleg van Ardea fal eyndigen ? want my

is'er vry aen gelegen dat het blijve duren ,
op

dat TarqufHiHs niet foo haeft weder tot Romen

kome. Horatius en ik fullen 't foo wel be-

fchermen antwoorde Hnmmtuó , en alle d'in-

gefetenen van Ardea zijn foo gefmt *t niet

veor op 't uyrterfte over te geven, dat indien

d'onderhandeling, van dewelke men fpreekt,

wort afgebroken, gelijk ik 't my vaftelik laet

voorftaen .
TarqHtmus fich vry meer belem-

mert fal vinden, als hy meent : want fijn Le-
ger
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^4 C LEL! E,
ger verfwakt van dage tot dage, en 't vol! :an Ardea wrort krijgs-hafriger : derhalver-,
men mag feggcn, dat. of fchoon ons geen '

vreinde hulp is toegekomen, wy ten eyndc4
van 't beleg meerder macht fuüen hebbexi-.J
dan wy in't begin hadden. Maer terwijledatS

:

HermmtM Aromc dus onderhielt, fprak Amdcwx ;

met Raa/h, en met hare bekooreHke nichtt ! r
Nu gelijk hy een wonderiike bthendigheicM

-

nadde, om al »r gene hy begeerde re weten r
t^ondercallen

, ende om het al rijt-korrende
t onderraden, vraegde hy RAc/m heel beval-
lig .waerom de vrouwen binnen Romen ftren-
ger, ingetogener, en eenfamer w^ren. dan in ^Grieken-lant, ofre in AtVica, ja felfj dan in t
alle d'andere plaerfen van Iralien. Is 'er fey. i

de hy, om dat 'er de mannen onrfaggeliker 5
zt}n> Is 'et om dat m'erde vrouwen van meer- i
der gevoelikheir

, om nier te feggen van meer- •

der ge<leltenis tot liefde, befchuldigt > ofte
13 et eyndelik om dat men fe als Gevanoene
wi handelen? Indien gy Romen had gefien^
gelijk ik het hebbe geilen, antwoorde Raci^
/A» ,foud gy meerder ftof hebben om te fpre^
ken gelijk gy doet: want in mijnen jongen
rijt waren al de vrouwen foo afgefondert als
Veltalen: men fagfe naeulicx dan inde Tem-
pelen ofte op de gemeene maeltijden: de
Huwehken gefchieden veel eer door 't belanc.
der geflachten, dan door de kennis der Pert
loonen: en de liefde tot de eer befat foo
Krachtig hert van de mannen, dat fe bynaer
aergejis andera om dachten. Maer zedert

de

i
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de doot van de dcugdelike Tafi^^uil, en het

verdelgen van Servit^ Tullus y en zijn 't mee-

rendeel der Romeynfche vrouwen Unger geen

rechte Romeynfche vrouwen: ende ly. leven

hier by naer als elders. Maer noch, feyde

Amilcar, foude ik geerne weren: waerom fy

'er echter ftrengcr zijn , dan in de andere Ste-

den, ende waerom ly t noch meerder geweeft

zijn. Voor my, iiernam IUctI:a , naer darfe

haer wel bedacht had. 'Ic laet my voorftaen

dat iulcx komt, door dien Kvimen wiert ge-

bout door mannen die geen vrouwen hadden,

ea die'er geen kregen, dm de felvc van hun-

ne nabuuren roovende. Want in 'c eerfte be-

vreeft zijnde, darfe hun mochten verlaten,

bcwaerden fy fe feer forgvuldelik, en gewen-

den fe rot een flag van eenfaem leven, 'twelk

zedcrt een gewoonte, en wel voegenheit is

geworden, 'k Verfeker u , antwoord e AmtU

car, dat die welvoegenheit feer onbillik , en

heel ftraf is. Noch, vervolgde hy, indien

de vrouwen te Romen niet foo wel gemaekc

waren als elders, foude ik lichtelik gedogen,

dat menfe verbergde: maer fy fijn foo fchoon»

dat de Goden, die de werelt bellieren, over-

laft wort aengedaen, mee 't fchoonfte ^ieraec

daer van te verbergen: en ik houde voor fe-

ker, voegde hy'er by, dat wie met de fchoo-

ne Hermiita daer over raet-pleegde, foude be-

vinden, dat mijn gevoelen met 't hare heel over

een komt. Gelijk ik niet fchoon genoeg ben ,

antwoordc fe half lacchende . om u te verplich-

ten te gelooven, dat het my een moeyelikheit is,

niet

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



66 C L E L I E,
niet genoeg ten toon van de werelt geftelt t
wefen, weer ik niet wat u kan doen denken
dat ik met u in een gevoelen ben. Indien i]

u, hernam /^^/Zr.».-, in tegenwoordigheit vaide wgfe W/^. durfde feggen, ^tglne uwer
Jpiegel, tclkes als gy^er mede raet pleegt
lege. hernum Atm/car, foud gy roeftaen dai
Ik: reden heb om te fpreken gelijk ik doe. en
iriy in te beelden, dar 'er geene fchoone teRomen is, die foo veel ftoffc heefV, om te
Knorren regens den dwang waer in de vrou-wen leven, noch foo veel oorfaek om^erte
verheugen, dat fe begint te minderen, 'k En
weetniet, (viel 'er W;^ tuffchen , met een
grmniken vol defrigheitj oi Hermr/ra, op't ge-ne gyjer fegr, wei fal weten t'antwoorden,
niaerjk weet wel dar men my, in de jaren

trtYu^
met fuiken feggen. d.pper foude

verfet hebben, 'k Hebbe foo grooten luft,
hernam bevalliglik Hermr/,a, in u niet be-
Ichaemt te maken

. dat ik mifTchien antwoor-
dende niet heel qualik foude antwoorden,
dog rniet verfekert zijnde, heb ik liever op
foo aengename liefkooflngen niette antwoor-
den: ook vervolgde fe, weet hy diefe fegt wel
dat Ik fe niet en verdiene, ende raed milfchien
dat ikfe wenfch te verdienen, om door ff)ne
lot-redenen niet fchaemroot te werden. Gy
antwoort foo geeftig met niet r'antwoorden.
hernam ^mr/car, dat ik gewilTelik d'eerfte
mei en ben, die u heeft gefeet, dat cv eenvan de fchoonfte Perfoonen des werelts zijt.
Maer om weder te komen dacr wy 't gelaten

heb-
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!• B O E K. Sy
lebbcn, hervatte hy, [Ructlm aenfprekende)

vilde ik u Me-vrou, u die de deugt felf zijt,

ivel vragen . of gy gelooft, dat dien overma-
rigcn dwang noodig is om de vrouwen binnen

,. , de palen der zedigheir, hare kunne foo aen-

i!;,,
'cboren, te houden: en of in 't tegendeel een
eerlike vryheit geen oorfaek geeft om hunne

.. deugt meerder te doen uytbrallen. Want wat
lof verdient een vrou, dewelke niemant en
fier, die haer behaegt , noch die fy kan be-

hagen, haer leven lang te hebben een fuyver
hert, datfe, fchoon fy'er luft toe hadde,nie-
ant weer te geven , en 't welk ook niemant

oyt van 'er heeft verfocht? OndertufTchen,
hernam Racilia, laet men niet tot Romen»
gelijk elders, vrouwen re vinden, die 'er hert

weg geven: maer indien fulcx is, hervatte
Amiicary laet ik my voorftaen, dat f* et onbe-
"Yallig en buyrens tijts weg geven , want den
-ommegang hier foo vry niet zijnde als inAfri-

ca, moeten fy 't overgeven, fonder te weiea
aen wie; en de lieden allecnlik aennemen opV fchoon gelaet, 't welk 't bedriegelicxfte

Sding
van de werelt is. Inder dact, vervolgde

*hy . ik ken een man in Grieken-landt, die
groot, fchoon, van fraeye geftalte. van een
goct gelaet is, die felfs vrypoftig , en genoeg-
faem edel van wefen is, die, in't eerfteaenko-
tnen, fich op doer, als een man na de werelt,
en als een man van ftaet , want hy weet d'eet-
fte plicht-pleging te doen op een heel vry-
poftige wijfe:hy koratftoutelik bygefelfchap,
hy fcheyd'er af van gelijken, hy dracgt'er

fich

'm
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68 C L E L I E,
fich niet ongefchikt; en mirs*er niet omgact
flls van *t weer, ofte van eenigc geringe nieu-

wighcir te fprcken , dciet hy *t redelik. Hy
lacht felf bevallig , mirs dat hy met andere

lacht, maer 't komt (legt dat wanneer hy al-

leenig lacht, hy gedurig buytens tijrs lacht,

en dat*cr noyt grooter middelmatigheit van

geeft: is geweeft als die van defe man, noch
geen lomper verftant ais 'c fijne: oordeelt nu,

ott eenige fchoone die hem nieten had gefien

dan in de Tempelen, ofte op eenige gemeene
maeltijden, en die hemhaer hert had gegeven,

niet dapper foude bedot zijn. Gy breyt die

foo aerdig uyt, hernam Raa/ta, dat indien al

de mannen foo gaeu waren als gy,'k meen dat

ik niet langer knorren foude. dat den omme-
gang , zedert de regeering van Tar^HÏJiif^ » ea
de doot van TauMqnfl» een weynig vryer valt.

Maer om u de waerheit te feggen , *k houde
*tvoor een heel vremde faek fijnhuys vooral*

Icrhande flag van menfchen open te ftellen»

en'er in t'onrfangen hondert vertellers van

klugjes, diefe felf bot en ganfch t'ontijde ver-

tellen: ende In wat lantik ook ware geboren,

'k en foude *t gefelfchap noyt fonder keur be-

mint hebben. Ook zijn 'er noch weynig rech-

te Romeynen, by wie fulcx in gebruyk is, en

die een weynig beforgt zijn om de vaderland^

fche gewoonten te bewaren , fchikken fich iwer

dé fijt, met fekeregeraatigheit di e geen gedrang

in hunne huyfen brengt, maer die 'er echter

de cenfaemheit uytbaut. Inder daet hier is

fctt doorluchtig man genocmt Publtffs f^aU-
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IK,

////» die cien dochter heefr van fecr groote
/erdienfte , welkers huys voor alle aenfienc-

ike lieden openftaet, en die gedoogt, dat
Ijne vrienden fijn huys-vrou, en f^a/ena fijne

dochter met genoegfame vryheit befoeken.
Op defe woorden fweeg Hernufiifts, die Aronce

aenfprak , en die ter vlucht de naem van ^rf-

jiiKj

fma hoorde, en luyfterde na 'c geen men 'er

raii feyde : invoege dat R.nfi/.i^ die wel
ivift dat defe Perfoon *t hert van Hertnmttts

ten grooten dcele befat. daer half om grin-
Lp^nikte: fy ging echter voort met fprekcn, toen
Jj^.\Amtlcar ^\\?ier ophoudende, regens haer feyde*

jniojah! met verlof Me vrou, fegr my dog of die
Faleria^. van dewelke gy fpreekt, niet en is

van mijne bekende: ten minden ben ik den
^

meeft bedrogenen aller menfchen, indien
Jkfe niet eens by de Koningin heb gefien.
Sy gaet'er echter weynig, hernam Hermilta,
'els niet te min fekcrlik die, welke ik meen,
antwoorde Atntkar, want alfoofe my uyter-
mate behaegde, vraegde ik offe dikwils by
TnUia c^Mum » ende men antwoorde my, dat
Ter naeulicx oyt quam. Maer om t*oordce-
len of fy 't is, die 'k fegge, behoef ik u
flechs tefeggen, dat die ik by de Koningin-
ne fag, en dewelke my uytermate behaeg-
de, een. Perfoon is van middelbare lengte^
die niet cn heeft van die groote wijde 00-
gen, welke de plompigheit fomtijts genoeg-
faem is aengeborcn ; maer van die oog-
jes , dewelke, fonder te groot, noch t€
kleyn te zijn, een foerc, verliefde^ cn

ge€«
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70 C L L 1- 1 £,
geeftige klaerhcit hebben, die behaegt, en

die verrukt: ende te gelijk verltant, deugt,

goetheit , cn liefde beloven. Boven diec

heeft fe een foet, geeftig, en befadigt wefen,

't welk noch oncyndelik behaegt: fy heeft een

kleyne mont, incarnate lippen, de verw een

weynig bleek, hair afch verwig, ende foo

vrypollrigen en edelen fwier, dat men fich

niet kan wachten, van beiuft te werden, om
*er te naderen, op ^t eerfte oogenblik dat

menfe fiet: en inder daer, ik maekten 't foo,

dat ik twee uuren lang by die ziel-verrukken-

de dochter bleef. Indien gy , hernam Hermi'

fttHs, foo volkomen haren geeft als haer Per-

foon af fchilderde , foud gy *er een Ichoon

beelt afmaken. *k Stae toe, feyde toen HeV'

nvita half lacchende , dat Amtlcar Ka/eria won-

der wel heeft uytgebeelt, maer hy fal echter

lijden ik hem fegge, dat, aengaende haren

geeft » *t nicmant als u toe komt dien recht

teprijfen, hoewel hy weerdig is, van al de

werelt te worden geprefen. *k Bekenne
^
fey-

de toen Amtlcar fonder Hermmus tijt re geven

om t'antwoordenjdat ik geen gelegentheit heb

gehad om al den geeft vznf^a/ena te bekennen,

maer indien ik hem niet heb gekenr, 'k heb

hem geraden; ende ben verfckert,datfe hem
heeft groot, edel, verheven, aengenaem en

te gelijk zedig: en om mijne kennis noch

verder uyt te ftrekken, houde ik felf ftaende»

darfe't herte teeder ende verlieft heeft, en

dat, indien fe niet bemint, fy bequaem is om
te beminnen f ja om vierig te beminnen. Ah!

Atnii'
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Amilcar^ riep Hermmus half lacchende

weet 'er meer af als ik, want ik hebbe ganfch

geen tijding van 't hert van ValeriA. Sonder

al te diep in uwe geheymen te willen door-

dringen, hernam Ractlui, moet ik 't geea

Amücar fegt toeftaen: want 'tgaet vaft, dat ik

geloove ^aleria tot een feer groote verbintenis

bequaem te wefen: ondertuflchen acht ik Per

niettemin om, voegdefe daerby, mits ik ver-

fekertben. datfe noyt geen ftraibare fal aen

saen, en dat 't gene haer tot tcederheit be-

quaem maekt; dat is, 't welk haer meefl:

prijs weerdig maekt: dewijle het onfeylbaer-

iik vaft gaet, datfe noyt bemint dan 'r gene

verdient bemint te worden, ende datfe altijc

wil dat hare achting en hare vrientfchap de

vergelding van de deugt zijn. Terwijle dat

Racilm aldus fprak, hoorde fe Hermwms met

uytftckent vermaek . ende 't was licht te mer-

ken, dathy, indien hy hadde gedurtt , noch

meer als fy 'eraf feyde, foude gefeyt hebben:

invoege dat Arotice, 't gewaer wordende, hem

vet inluyfterde , om hem te doen begrijpen, dat

hy wel merkte, dat het ï^alerta was, dewelke

in fijn hert regeerde. Maer alfoo hem in 'c

feggen bleek, dat hy fulcx niet opentlik wilde

bekennen, veranderde hy de praet.ende focht

dien te eyndigen daer hy begonnen hadde:

heel bevallig feggende, dat fchoon de Room-

fche ftrengheit geen ander quaet veroorfaekte

als te beletten , dat men den ommegang van

VaUria niet en genoot, men de felve behoorde

te verdoemen, 'k Yerfeker u , hernam AnuU

» &

'ff

Ir-I

Al

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



7* C L L L I E,
car^ dat f'er veel andere maekte: want eyn-

delik, om oprechtelik re fpreken, daer zijr

twee dingen , die bynaer gelijk in *t herte vac v

al de werelt, in wat geweft men ook geborec «

zy, gevonden werden.de begeerre van devry- n
heit, en cenige natuurlike gefteitenis rot de 1:

liefde: ende ik ben vcrfekert, dat 'er niet cene ija

vrou binnen Romen is , de welke niet bequaem ^
ware, indienfe hare neyging liet begaen, omijj

yemant te beminnen: ende die niet feer blijdea

iüude zijn vry te wefen. Ondertuflchen 04) 4'

de wijfe na dewelke menfe doet leven, ftelt ^
menfe in de nootfakelikheit van niet te kon-ii
nen bemint worden, ende van niet eenvoude-*
lik re konnen beminnen: en men fluytfe opw
als 'Gevangene. Soo dat de gene , welke de p
ïiaruur een verliefde genegenrheit, en eea^J

Icrachtige begeerte tot de vryheir , heeft gegc-
ven, moeten haten hare vaders, hare moede ri,»
de gewoonte van 'er vaderlant, en hare eygeiie 1

deugt , die haerduyfent en duyfent onnoofcle il

dingen verbiet. Dus, om 't geen'er my van :j

dunkt te feggen, inplaets dat de wandelingen, ic

de ommegangen, en de vrolike maeltijdcn it

elders enkele geneugten zijn, die niet berif- 1

pelicx in hebben voor diefe doen, mifdadea 1

voor al de vrouwen van Romen worden , door u

de geweldige luft die f'er toe hebben, ende door i'

de geduurige morringen diefe plegen regens •

degene, die hen de felve verbieden. Want
icyndelik , Capua is foo verre van hier niet»

of fy hooren wel feggen , dat m'er foo ftreng

»Iec en leeft als hier, *t Is waer, feyde
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Aromt. dat, om redelik te fpreken, racn de

deu£t van de vrouwen fmaerheit aendoet,

me?er foo overmatig te bedwingen, ende

haer duyfent vermaeklikheden die met Itrat-

baers in iicbbcn te verbieden. Ah! edelmoc

diecn AroHCc, riep Ractlia, \ gene u feer on-

noofel fchijnt is van foo geringen gevolg mee

aU gy meent. Gelijk ik lang geleefc hebbe.

cnde dat ik lang genoeg buyren Romen ifl

ballingfchap ben geweeft, om te weten, op

wat wijfe aat men elders leeft, kan ik u ver-

fekerei. dat'et dcfe kleyne dingen zijn, van

dewelke gy foo weynig werk maekt, dewel-

ke de groote ongeregeltheden onder de vrou-

wen veroorfaken. Want 'k heb foo goeden

gevoelen van mijne kunne, dat'er, mijns

oordeels, niet eene vrou is, die in 't eerfte

aenkomen ftrafbaer wort, of die een befon-

der voornemen heeft , om ^er in een forge-

like genegentheit te verftrikken. Maer, de

ccmeenfacmheit , de gclegentheit , de be-

gccrte om te behagen, 't vermaek 't welk

men vint in den ommegang der gene die

men dikwils fiet. dat 't welk men hun

aen doet, de luft die men heeft om voor

andere geftelt te werden, en de vrienrfchap

felve, dienen gemeenlik om de liefde te

baren: dewelke in d'eenfaemheit noyt fou-

de voortkomen, en die naeulicx foude

Yoortkomen. indien de mannen niet «lo-

den dan ücchs de vrouwen op d'openbare

fceften fien , fonder haer te fpreken. Wanc

racn moet niet feggen , dat de lietde

Da "
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74 C L L I E,
is een kint van de fchoonheit, dat alleenlik
^oor de oogen in 't herre komt . dewijl 'c fel-

ve een dwaling is , die d'ervarenheit veroor-
deelt, dat die hertstocht noyt blijft duuren,
alsfe niet dan door de enkele luft van de
fchoonheit veroorfaekteii onderhouden wort.
Maer om weder op 't ftuk te komen, 'k heb-
be, gedurende ik mijne man in fijne balling-
fchap volgde, te Tarenten een vrou gekent,
die de moeder met al de Roomfche ftreng-
heit had op gevoet:invoegc dat defe Perfoon,
de welke feer fchoon was, met een over groo-
te ingetogenheit leefde, hoewel fe in een ftad
was daer men veel vryhcit heeft. Ondettuf-
fchen morden Per niet over

, fy was met hare
wijfe van leven te vreden, fy was fchoon, fy
was vrolik, rn fcheen foo on verfchillende,
dat men onder haer huys-gefm feyde, datd'on-
verfchillentheit haer geneugt maekte. Maer
voor my 'k hielt altijt ftaende, dat haer mate-
lik verllant hare cenige gelukzaligheit was.
Wat'er van is, in defen ftant zijnde, lietfe
haer moeder, diere lande waert yet te doen
hadde, by een moeye die foo eenfaem niet en
was, als fy: ende fy liet Per om dat hare
dochter eenige lichte fiekte had, die 'er be-
lette defe reyfe te doen. En inder daet be-
waerdefe vier ofte vijf dagen de kamer, ge-
durende de welke, alfoo fe niet feet fiek was,
hare moeye. ora'er te vermaken, by 'er liet
gaen alle die haer <}uamen befoeken. Den
eerftendag, alfoo defe dochter de fwier van
de werelt niet gewent was, verdroot het haer

ge-
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het haer

til

geweldig : den tweeden dag verdroot het

noch al; den derden begonde 'thaer niet meer

te verdrieten; den vierden vermaekte fy'er;

en den vijfden fpotrcnfe d'eerfte met de een-

faemheit, en Ty fpotten'er foo bevallig mede,

datfe dien dag acn een feer eerlik man, die 'er

fich mede vonr, oneindelik behaegde. Soo

dat hy, van doen at beÜuytende te behagea

aen haer , die hem had behaegr, fijn oogmerk,

bereykte van haer inder daet te behagen ; maer

hy en konde echter noyt haer herte krachtig

verbinden; want aUbo d'onverfchillenrheit fe-

kerlik den aerr d^r Pratellen is , beaiindefe

defen minnaer weynigmeer dan een ander; dog

fy beminde foo vierig bemint te worden, datfe

inder daet de grootfte Pratelle wiert, dieper

©yt zijn fal : en alle de forge van hare Moe-

der, toenfe van't Lant was wedergekomen, en

konden de fiekte niet genefen, die de gemeen-

faemheit van de werelt haer hadde a engebrachr.

Gy foud vry billikerlpreken, hernam Wair,

indien gy de cenfaemheit feyde : want, mijns

oordeels, 't gene al d'ongeregeltheit van haren

geeft maekte , was d'ingetogentheit met de wel-

ke fy geleeft hadde : alles was'er nieuw ,
alles

was ser aengenaem; en hare finnen, en haren

geeft wierden gelijkelik bedrogen van 't gene

haer onbekent was. Hierom is 'r grootfte ge-

heym de jonge lieden rot alle eenvoudige ver-

maeklikheden te gewennen . uyt vreefe datfe

hun niet t'eenigen dage forgelik mochten

zijn: want 'tis fekerlik met de vermaeklikhe-

den als met de reuk-werken , die men naeu-

D 3 llcx
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]icx riekt

, wanneer menfegedurig by fich heefr.
Derhalvcn, voegden hy'er heel bevallig by,
indien ik oyr ecïi dochrer krijge,falfe van de
w-ieg af danfen, eerfte woort dar m*er leert
f-1 kluchtig wcfen, de naem van de liefde falfe
weren, eerfe den haren weer, ende met dat al-
les, falfe milTchien bequamer zijn, om een
Vertrale, dan om een Prareile te wefen. RacL
ita lachte half om dit feggen van AmtUar, foo
wel als Herm'iita, en Herynimus : maer voor
AroHce, de fwaermoedigheit befat fijnen geeft
al te krachtig, om eenigen lichten fchijn van
blyfchap op fijn aengeficlit tegedoogen: In-
voege dcfe deugdelike Romeynfche vrou , Tien-
de hoe weynig deel hy in den ommegang nam.
met Hemulu vertrok, en hem liet by Hcrmmtui:
wantaengaendc Am:l:ar A\t fich nier en vreef-
de re verroonen , hy geleyden 'er tot in haer ver-
trek: waer na hy weder in de kamer van Aronct
keerde, by den welken hy foo laet bleef als
hem mogelik was. Maer eindelik fcheyde

hy'er af, om weder te keeren ter plaetfe daer
hyt'huyslag, uyt vreefe, dat, foo hy'er niet
weder quam, men mocht vermoeden hy yers
binnen Romen fmeedc. Heymmus verliet
ook wel haeft Aionce^ om te gaen in een ka-
mer nevens de fijne: alwaer Ractita had beftcit
dat hy foude flapen. Invoege dat defen door-
luchrenminnaeralleenbIeef"^om fich over fijne
voorledene en tegenwoordige qualen t'onder-
houden. Hy geraekte echter eindelik in flaep,
overrompelt door fijn eygene ongeneugten,
code geliefkooft door cenige lichte hoop van

CUlic
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C/./i. te konnen verloffen. 'r Is waer hy fliep

niet lange: wam de fon quam naeuhcx te

voorfchijn, ofte hy hoorde lieden die^.-.^^^

^us acnfpraken: en lieden ^v^^.^"
^5^^^^^

hem niet heel onhekent was. Dies alfoo hy

wift, dat dien edelmoedigen R^"^<^y";.^^^"^

v*el als hem, was gelegen, aen met ontdekt

werden, hadde hy
^^.^^^^^^^^^f^^^^^^.^e

weren oï die fpraken fijne vrienden of f ine

vyanden waren. Derhalven vlijng't oor ftrek-

kende naer de zijde, daer hy de
>

^^^^^^^
meende te kennen, hoorde, gelooide hy inder

daet dat hy 't geluyt der ftemme van BnitHs .

de neef van Raaha. hoorde: maer hy ontgaf

fich dit gevoelen, een oogenblik daer na ;
mits.

dat wetende met hoedanigen dommigheit hy

«ewoon was te fpreken; geloofde hy langer mee

\ gene hy een ommefien te voren gelooft hadde.

Want al-hoe-wel hy, al 't geen hy feyde met

heel befcheydelik hoorde, om dat hy met leer

luyde fprak , begreep hy wel dat'et een man van

fcer groot verftant was , overmits dat toen hy

Cweel, dien, welken hy hadde aeng?fï>roken,

rtwelkdien doorluchten /'^^//«^ was,

diezedert wiert gcnoemt PiMcoU, en wiens

dochter 'savonts te voren foo was gepreFen ge-

weeft) de ftem verheffende , hem feyde, dat al

r eeen hy feyde wonderlik wel was gefeyt. Maer

naalles.vocgdéhy'erby,mijnehoopbefwi)krcri

ik verwachte langerniets van'tGeva . ƒ Weet

wel > hernam dien, welken hy aenfprak, dat alles

wat Hermw'iuJ heeft gefegt fo krachtig is, dat het

fchijnt mcn'er fig niet kan tegen ftellé. Ende dat

' P 4 oacr
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78 C L E L I E,
naer alle gifllng de macht van Tarqumms foo
yaft geftelt is , dat niets die kan vernietigen.
Want eindelik 'tvolk is gewoon fijne dwinee-
landy te lijden, den Raet is vervult met fijne
fchepfelen ofte. om beter re feggen. met fijne
flavenr t Leger ftaet t'fljnen gebieder ende
ren ichijnt niet dat 'er binnen Romen een ee-
nigen oprechten Romeyn zy. Invoegedat, om
van de dingen naer d'uyterlike blijken 'toor-
deelen, Romen voor altijt in flavernye (leekt,
ende wy hebben ons (lechs te bereyden . om de
gebreken over de deugt eeuwelik te fien zege-
pralen, en om Scxtus t^ecnigen dage op den
rhroon te fien . want voor de Prince fijne
broeders, de felve hebben te veel goede hoe-
danigheden om te gelooven datfe oyt de plaets
van haren Vader zullen befirten. Maer na
alles

, in wcêrwil van alle defe redenen die
onverwinnelik fchijnen , laet ik niet de
hoop der vryheit te behouden

, fchoon ik
de wegen, door de welke Romen kan wer-
den verloft, noch niet en fle. Maer wan-
neer ik my erinnere

, op wat wijfe Tarqu:-
wu^ ^topperfte gebied heeft ingedokt; dat
ik gedenke aen de deugt van den laerften
wettigen Koning, die delen Dwingelant dede
vermoorden, dat ik aenmerke 't groot getal
onfchuldige die hy heeft gebannen, ofte doen
fterven dat ik de gedachtenis herhale aller
booiheden van TuUta, ende dat de felve met
die van Tarcjutwus . in mijn geheugenis on-
der een mengende, ik verwardclik fie , va-
der-moorden, vergiftingen, doot-llagcn , en

alle
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I. B O E K. 79
alle bedenkelike onrechtveerdigheden , kan

ik'niet gelooven, darhetalde Romeynen niet

foo wel en heugt als my , ende ik befluyre ,

dat» hoewel wy'er niets afweten, dateer diiy-

fenden Romeynen zijn, die TaroiumiHs ver-

vloeken, die vieriglik fijnen ondergang wen-

fchen , en die niet en wachten , dan naer

een gunftige gelegcntheit om den haet die-

fc hem toedragen te doen uytbarften. 'k Ho-

pe dan, alfoo 't Geval hem lang gunftig is

geweeft , dat 'er eindelik eenige verandering

in fijn noot-lot komen fal, en dat dooreen

gelukkige gril van dit ongeftadige Geval,

wy eenige gelukkige famenvoeging zullen

vinden , om ons Vaderlant te verloflen, Inder

daet, feyde toen /^crm/;;//^
,
't konde zijn, dat,

indien 't beleg van Ardea voor den Dwinge-

lant qualik uytvalt, en dat wy de Stadt lbo

wel verdadigen dat hyfe niet konde innemen,

^tkonde zijn, feg ik, dat die voorval bequaera

zoude welen om binnen Romen oproer te

maken. Want indien 't beleg noch eenigen

tijt duurt, fal fijn Leger »verfwakken, hy fal

niet een foldaet verliefen, die niet een geftel-

tenis tot morren, onder fijn gedacht fal ge-

ven, hy fal felffijn gefag inden Raet verliefen:

dewijle hy, gelijk gy weet, toen men hem
yets van de fwarigheit, die hy in't beleg van

Ardea zoude vinden, wilde voordragen, met

den raet die men hem gaf, fpotte, en die den

felven gaven, voor botteriken, foo inden oor-

log, als inde ftaetkunde, uytmaekte. Boven-

dien, 'tvolk dat hy foo lange heeft befig ge-

D ^ hou-
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houden, met dien heerliken Tempel van Jupï
ter te bouwen, en metdeftellagienopdefchou- ^
plaets te maken , is voorfeker dien langen ar- 'i

beyt moede: doet hier by, dat over groote fi

fommenverfpilt hebbende, de fchatten, de wel- iji

ke hy uyt de goederen van andere hadde ver- 4
gadert,bynaer zijn uytgeput: foo dar, indien 1^

•t mogelik ware , dat defcn Prins Ardea niet ia li

kreeg , konde 't zijn dat men de deugt der Ro- 1

meynen noch foude weder opwekken , en datfe i

kloek genoeg foude wefenom den Dwingelanc
«ytte jagen, Maer hoe belet menhem Ardea ia
tenem en, hervatte pMus raier/ujjwunt fchooa
't Leger, dat hy heeft, door de lange wcderftant
der belegerde ware gefloopt, en dat het volk den
oorlog moede zijnde, de wapenen niet wilde
aennemen, fal PorfeMna^ die hem rechtevoort
van doen heeft , om fijnen foon weder in fijn ge-
weltte krijgen, endc om dien het trouwen met
de dochter van den cdelmoedigen Clelius^ die
men fegt in handen van Tarqu/mffs icv/ekn ,te

verhinderen, hem nieuwe krijgshoopen byfet-
ten. Om te doen 'tgecn ik meene, hernam Htr^
miffiHs»mo(^ men 't lbo konnen maken , dat Tar-
qut^Hs door den Koning van C/f/y7«w niet wiert
bygeflaen, ende dat 'et Ardea door de Koning
van Ccra mocht werden : want in defen tocitant
is'erde vryhaltvan Romen aengelegen, dat ha-
ren Dvvingclant fijne macht door geen nieuwe
overwinning vcrmeerdere. Gy hebt gelijk,
hernam hy, (die den derden in defe onder-
handeling maekre} maer dewijle men al wat
ik denk moet feggen , 't gene gy fegt voor

de

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



I. B] O E K. 8^

de behoudenis van Romen noodig te zijn , ftaec

u toe te doen: want'tftaet aen uwe kloekheic

Ardea te bcfchermen , \ ftaet aen u den foon

des Ronings van Clufium t'over -reden, dathy

door de geheyme kontfchappcn. die hy ia

•t hof van den Koning fijnen Vader heeft, be-

lette, dat Tiirqumttts eenige krijgs-hoopen, in-

dien hyfe verfoekt, verwerve: noch ftaet het

aen u hem daer toe te brengen, hy de geheyme

vrienden, die *k vaft ftellcdat hy in^t hot des

Konings vanCera heeft, gebruyke, ombyftant

voor de ftad van Ardea te verkrijgen, terwij.e

dat rderins en onfe geheyme vrienden de dm-

pcn te Romen fullen fchikken, om hun be-

quamclik van de eerfte gunftige gelegentheit.

die 'c Geval ons fal aenbieden, te dienen.

Maerwie heeft u bericht, antwoorde Henm-

w«/,dat ik den foon desKonings van Clufium

kenne? AroKce felfs; (antwoorde die fprak) hy

cn meent echter niet 't my bericht te hebben,

vervolgde hy. want hy is gelijk andere bedro-

pen- en my houdende voor den domften van

alle menfchen, floeg hy eens, als hy over fijn

ans2XC(Ure aenfprak. op my geen acht: loo

dat ik uvt fijnen eygenen mont verftaen heb-

be, alles wat men van fijne geboorte moet

weten, om te gelooven 't geen ik kome te

verhalen. Bovendien, weer gy ,
dat •

foo wel als uwe edelmoedige moeder, een

rechte Roomfche vrou is : derhalven oordee-

lende dat 'er alle oprechte Romeyncn aengele-

eenzy, Aronce tot een vrient tekrijgen .hecttle

oeVeyt al 't gene fy van hem wift ,
foo^door
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S/vcha als door de groote Veftale die van on-
fen gcheymen raet is: want ingeval van oproer,
moet men, foo veel als men kan, op fijne zij-

de trekken, die de mecfters van den Gods-
dienfl: zijn ; hierom doet P^aicrtus al 'rgeen
hem mogelik is, om de vrientfchap der Sali-
fche Priellers te verkrijgen: dewelke, gelijk

gy weer, binnen Romen, foo wel als de Ve-
ftalen, in groote eerbieding zijn. Dewijl gy'er
foo veel afweet, hernam Hermmit^, meen ik
ó^VerAroMCe cnu , gelijkelik aen gelegen is, gy
clkanderen beter kent dan gy doet: en indien

gy 't my toelaet fal ik gaen in de kamer van dien
doorluchten Helt, op dat ik hem bereyde,om
u, voor die gy zijt,t'erkennen, ende om te ma-
ken dat gy, tnVaUrms ,\x^c belangen, ten on-
dergang van Tar^iiimas, vereeniget. Terwijl
dat defe drie uytftekende mannen aldus fpra-
ken, (lont Aronce.Aï^^t beluyfterde, foo verfer,
dat hy niet en wift. of hy , 'tgcen hy hoorde,
moftgelooven

: want hy begreep toen wel, dat
hy door 't geluyt der flemme fich niet bedro-
gen vont; ende dat hy, die met J^alenus , en
hermwtft4 fprak , inder daet dien felven Bru-
ins was, die foo dom fcheen te wefen. Hem
heugde echter , ^w//i.ïr te hebben hooren fcg-
gen, dat hy hem twee, of driemael, ter be-
quamer tijt , hadde fien grinniken, en dat hy
meer verftant hadde aU men geloofde: maer
immers, ind'ontroering van fijn eygene gedach-
ten begreep hy niet, uyr wat reden een man
van loo veel geeil, befloot voor gantfch dom
heen te gaen; noch hoe hy 'c konde fchijnen

als

11

é

I

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



lif.

mm
lm

I. BOEK. bi
als hy't fcheea, foo veel verrtants hcbhende,

als hy in hem bevont, door de dingen, die hy

quam te hooren. Invoege dat , fijne verwonde-

ring van oogenblik tot oogenblik verdubbelen-

de, hy niet en verllont,datK.ï/é'r/^xen^r;^/«/,

*tgene Hermimtis hadde voorgeilelt. toeftem-

den. Maer ftracx hier na hoorde hy dat men

aen de deur van fijn kamer klopte: foo dat hy

delelve, door een flaef die hem diende, laten-

de open doen, Hermmtt^ fag inkomen; den

welken , fonder hem tijt te geven om te fpre-

ken, feyde. Heer, ik kome u aenbieden^e

vrientfchap van twee der doorluchtigfte Ro-

nieynen, dieRomen oyt heeft voorrgebrachr^en

d'uwe voorhaerverfoeken. Aengaende de mij-

ne, hernam AroHce^ *kwil u die tuflchen uwe

twee vrienden laten uytdeelen, en feer geerne

de hare aennemen. Maer HermiwfiSy fegt my
metter veert, of mijne ooren my bedrogen heb-

ben? Neen, Heer, hernam HermtmitSy endefen

BrutHs y\wdk.e men dien naem, tot een teeken

van fijne openbare dommighcit heeft gegeven,

is't grootfte en'tfchoonfte verftant ,dargy oyt

gekent hebt; 'tis een man bequaemtot groote

en tot kleyne dingen: die bezadigt, en die ge-

neuglik is , en wiens bedekt leven foo verruk-

kende is, dat het geen ding meerder zijn kan.

Ey, met verlof, feyde toen Aronce , en verbergt

hem voor my niet langer ; en datelik opftaen-

de, terwijl HemnHms fijne twee doorluchte

vrienden ging halen, was hy gercct omfe
aen de deur van fijn kamer te gaen ontfan-

gen, met fy'er quamen. Erntasy die t'huys

D 7 was

,
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was, mits hy by fijri mocy.e woonde, liet

riui en Hermiriius voor hem ingaen; maer alfoo

defe onderhandeling geen getuygen behoefde,

dede v^ro-^ce de flaef die hem diende, hoewel
heel trouw' zijnde, uytgaen: waer m Brutus

met verwondering aen riende,fag hy hem niet

meer foodanig , als hy hem gewoon was te fien:

want hoewel hy niet fchoonwas, fcheen hy
hem toenvAn eenfraey gelaetifijn wefenwiert

geeftig : ende latende fijnen geeft begaen , Ton-

der naer te bootfen die eenvoudigheit,Tan de
welke hy (Ich diende, om fich te verbergen,

merkte Arotice terftont,dat die hy fag den fel-

ven was .die hy hadde hooren fpreken. Maer
hy bekenden 't noch veel beter, door't gene
hem defen doorluchten Romeynfeyde: want
naer dat Hcrmmus om defe famen-komft te

beginnen een bevallige plicht pleging had ge-

daen; dat Valcruis At fijne in 't byfonder had
afgeleyt; en dat Arottce hun alle drie met fijnen

geeft, en met fijne gewoonclike liefralligheit

hadde acngefproken , feydc Brutuf, 't woort
nemende, gy fiet doorluchten Prins, hoe verre

fich de dwingelandy van den onrechtveerdigen

TarqHtfiius uyrft rekt, dewijl ik, om mijn leven

te behouden, mijn verftant heb moeten verlie-

fen, of het ten minften foo wel verbergen, dat

hy'er gaufch geen kenniflfe van heeft. Alaer
met verlof, voegden hy 'cr by, acht my niet

bequaem,ilechs gedroomt te hebben, en door
foo feltfamen weg, de doot t'ontvlieden: want
indien mijne gemaekte dommigheit geen ede-

ler 00rfaek had, fou ik my onweerdig hou-
den,
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den, van u gekent te werden. Ondertuffchen,

alfoo ik u rechtevoort mijn geval van ftuk

rot ftuk niet kan verhalen, gedoog, foo'tu

belieft, dat ik u befweere, van my niet te oor-

deelen, voor dat gy my geheel kenr;'t zy uyt

my felfs, of door Hermtmits , die al 't geheym

mijn levens weet , en alle wiens fmlikheden

de mijne zijn. 'tGene ik u voor een quartier

uurs heb hooren feggen, hernam ^r(7;;ftf, 't ge-

ne my Hermfnius » nner een oogenblik geleden,

yan u gefeyt , en 't gene gy my felve fegr,

geeft my foodanigen neiging, om alles t'uwen

voordeel uyt te leggen, dat ik, fonder yets van

tiwe gevallen te weten, niet en laet te geloo-

ren , dat uwe geveinfde fotheit een werking is

yan een feep groote wijfheit , en van een feer

groote edelmoedigheit. Gy hebt gelijk. Heer,

feyde thoen Kt/erms» om, gelijk gy fpreekt , te

fprek«n : want ik kan u verfekeren dat federt

men edelmoedige mannen vont, men 'er noyt

geen gevonden heeft, bequaem zijnde tot een

lbo ftantvaftige , ofte , om beter te feggen , foo

hertnekkigen edelmoedigheit, als die van den

doorluchten Brutus. Hier na dede Hermmius^

diefe daer niet had gebracht, om den anderen

te prijfen, 'tgefprek veranderen: en dewijl de

groote mannen gewiffel ik een geheime famen-

trekking hebben, dewelke hunne herten veer-

diger als die van andere vereenigt; geloofden

defe in een half uur. datfe malkanderen over

lang gekent hadden: en den fnedrigen //««r-

miHius wift foo den geeft fijner vrienden

te leyden, dat hy den bant harcr maet-
' fchap-
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fchappye wiert. Hy vefte onder hun foo

grooren vertrouwen, door fijn enkele oprech-

tigheir, die gelijkeiik aen d'een en d'ander

bekeur was , darfe, alleen op fijn woorr,fich

onderling 't gewichrigfte harer faken vertrou-

den. Maer na fy 't den anderen vertrout had-

den, bevondenie, dar hunne belangen , hoe-

wel vcrlcheyden, de felvc hulp-middelen ver-»

eyfchten: want Brittuj en Valerim t wenfchen-

de dat Romen uyt de dwingelandy van Tcir-

c^umms mocht vcrlofl: worden, dachten niet

als om hem d*oppermacht, die hy had over-

weldicht, te benemen; W<r;;;iwW/ had 't felve

belang, en boven dat noch veel andere: en

AroHcct willende Clelte verloflen, en voorko-

men, dat hy niet in handen van Tarqumiiis

geraekte, konde zijn voornemen niet beter

doen uytvallen, dan door *t vernielen van
hem , die fijne meellerlTe gevangen hielt.

Dies Hermimus hem feggende, dat, om te

hopen foo grooten aenflag te doen gelukken

»

hy , door de vrienden die hy in 't hof van den
Koning fijnen vader hadde, moft beletten»

dat dien Prince Tarejufnnts geen hulpe toe-

fond, ende dat hy den Koning vanrCera moft
verplichten Ardea hy te ftaen, ofte ten min-
ften een verleyding re maken. Aroacc na fich

hier op bedachr re hebben, feyde tegens Het'

mmiHS^ dat hy dan Zenocmtes moft verplichten

naer Clufium te gaen, mits hy heel bekent en
feer gefien was by de Prinses der Leontinen *

dewelke groot gefag, cn groote g,ieuwigheit

hadde; dat hy hem eenen brief aen haer moft

mede

>19

\\\

!ll
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tiede geven, ende ook eencn voor de Konin-

ginne GaUrite zijn Moeder: ende dat hy Ccle-

tot den Koning moft fenden, by denwel-

len hy in fijn cerfte jeugt lang genoeg yer-

teeert hadde. om te mogen hopen gcloott te

sverden, wanneer hy hem wegen Aro^ce foudc

fpreken. Want al-hoe-wel fijn hof Porjcmnt

ecrtijts voor een berg-plaets had gedient, de-

wijl 't beleg van Ardea fijne belangen niet en

raekte» ware 't niet onmogelik hem t'over-

reden dat 'er hem aengelcgen was, dat Ro-

men niet foo machtig wiert, het fich mocht

in ftant fien, om alle fijne nabuuren toonder-

drukken: voegt hierby, dat, om de fake met

meerder glimp re doen, Henmnrns aennam te

beftellen, dat die van Ardea dien Koning

ook (ouden befenden: want fchoon hare ftad

belegert was , ging*er echter altijt yemant uyt

en in. Maer allbo Aroace dit Zenocrates noch

Cetere niet konde aendiencn, dan door mid-

del van Amtlcar , verfocht hy van Brutjis , en

van Kilerins verlof, om hem hunne aenflagen

te mogen openbaren, hem verfekerende dat

hy borge bleef voor fijne getrouwigheit. Gy
moogt'er ook wel by doen voor fijne gaeu-

wigheit, hernam Hermimus: *t was niet noo-

dig, antwoorde BrutHs » want ik weet by er-

varenheir, dat dien Africaen loofer is dan

al de Romeynen. *k Ben felfs verfekert, dat

hy heeft vermoet, ik meer verftant hadde.

dan uyt mijne woorden bleek: en indien ik'

geen fonderlinge forge had gedragen om fijne

opmerking t'ontwijken ,'k laet my voorftaen,

dat
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d.it hy tor in 't binnenfire mijnes herten fbude
hebben doorgedrongen. Schoon hy 't hadde
gedaen , hernam Arome, foud'er u niet quaets l

door overkomen zijn: want Amtlcar Ibckt
niet te beledigen, die hem niet en deeren.
Terwij Ie Brutas en Aronce dus te famen fpra-

ken , wiert Herm'mtuó vati foo diepen mymering
bevangen, da t/W<T//^rf hem aenft:ootended*oor-
fack der felve vraegde. In't eerfl: maekte hy
cenige fwarigheit omfe te feggen; Maer Vale^

nas de ni^ufgicrigheit ;dle hy'er toe hadde
overltiyt beruygende, voegden Aronce en Bra^
tus hun by hem, om hem rot 't feggen, van
't gene hy dacht , te perfTen. Soo dat hy be.
fluytende te doen 't gecnfe begeerden , feyde,

en denkt niet, dat de wederftant die'k u dedo
ontftaet uyt de lull die'k hebbe om u mijn ge-

voelen te verbergen : macr ik hadde wel gewilt» >

datgy my, inmijnfelven had laten beflechten,
of een bedenking van deugt , die my in 't hooft
fchoot,weI ofte qualik ii gegronder. Onder-
tuflchen dewijle gy'r begeert, is 'r beter dat gy
Richters zijt van mijne gedachten , dan dat ik
my onderwinde alleen van de felve t'oordeelen.
Weet dan, dat ik in mijnen geeft onderfocht.
of het niet en ftont te vreefen , dat de verfcheyde
belangen , die wy allehebben, om de macht van
Tarqinntu^ t'onderdrukken , ons niet wijs maek-
ten, dat 'er ganfch geen fwarigheit in fteekt,

fich 't veranderen van *t wefcn der Regeeringe
t'onderwinden: want, indien gy my mijn rech-
te gevoelen af vraegt, fal ik u feggen, dar, in-

dien TarqutM/uf ware wettelik verkoren ge-

wceft.
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reeft, ik noyt foude droomen, hem uyt Ro-

Inen te verjagen, hoewel hy 'er my heek uyt-

'cbannen, hoewel hy mijn huys hectc verwoeft,

In hoewel hy den onrechrveerdigften Prins

.'au de werelt zv. *lc Geloof dat wy de Goden

noeren eeren , in den Terfoon der gene , die een

yertig gefag hebben , en hunne geweldige heer-

chappye lijden , met de fel ve geduldigheit . dat

ïfry d'aerdbevingen , en 'r overvloeyen der rivie-

ren verdragen, Weet wel , dat *de faek ,
daer

'thier op aen komt, van dien aert niet en is:

want Tarqumiu^ is eeaen Dwingelant, welkers

^reetheit maekt, darmen buyten fchult fich

lag onderwinden fijne macht te verdelgen

:

,*naer met verlof, bedenkt wel, des befweer ik

lu, of wy Romen niet in een veel geweldiger

uiavernye fullen brengen :ende of wy, meenen-

Ide het jok te verlichten, niet dapper fullea

Werfwaren. Want eindelik, alle vernieuwing

jvan die natuur kan niet gefchieden, fonder een

algemcyne verandering van*t ganfche lichaem

; van den (laet : en of, foo den aenflag miflukt,

'Tarqumus zijn gelag, door 't ombrengen vaa

Iduyfent onfchuldige , en door 'c vernielen van

ihondert doorluchte geflachten, niet fal be-

veftigen. Dies foud 'et konnen zijn, dat wy

de verwoefters van ons Vaderlant, in plaets

Tan de verloffers wierden: ende men ons

foude mogen befchuldigen van de begeerte,

om ons, over onfe befondere beledigingen,

te wreken, boven de gemeyne ruft fgeftelt

te hebben. Indien Tarquinitts boofer konde

Zijn, dan hy is, hernam Brntf^» foude men
ongc»
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ongetwijffelr

, op 't gene gy fegt, en welk
gewiflTelik weerdig is uwer deugt, eenigfins
moeren achr nemen. Maer kan Romen wel
erger gehandelt werden, als het worr? is*er
wel een eeni? huys van eerlike lieden, dat
Tar^^tf^'Ms niet en vervolgr i» en is 'er wel
yemanr in fijnen ftaet re vinden, die nier ea
Jijder? Hy verarmt de rijkile, hy bant. ofte
dooderde deugdelikfte ; ende hy doet felFs^
lomtijrs quaer aen d'onfchuldige, alleen uyt
enkele dulligheir, fonder dat fulcx dient, om
lijn gefag re ftijvcn. Laet ons dan, edel-
nioedigen Herm:ii '^s , op foo gewichtigen , en
opfoo heerliken fake, niet langer twijltelen,
vervolgde hy, end- laet ons alleen wen fchen
dat dc Goden onfe aenflagen mogen zegenen.
Dewijl ik geen Ramcyn ben, antwoorde^/w
ce mer oordeel, dunkt my nier. dat ik indefe
ge.egentheir behoor te fpreken: en alfoo ik
*cben, voegden 'er Ktlcnus op, is 't my ge-
oorlo^t te feggen , dat Romen, door de fwaerte
fijner ketenen, lbo is overladen, dat alle ver-
andering nier kan mifleu 't haren voordeel te
wefen. Dit foo zijnde, hernam HermimHs^
neb ik niet meer re feggen; want *t is niet
geloofFelik, dat mijne reden fcherp-fichriger
zy. dan die van twee mannen als gy lieden.
Hier na gmgen Bruins en Valertus henen, en
HermtMfiis bleef by AroHce. 'r Is waer hy was
er niet lang alleen, mits Amikitr in quam,
die wonder verfer ftont over al 't geen hem
defe twee vrienden feyden: want al-hoe-wel
hy eenig licht vermoeden hadde, dat Brutus

igaeu-
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aeuwer was als hy meende, konde hy't ge-

le men hem feyde niet gelooven ; ende indien

éroPtce^cn Hermimus hem niet hadden belooft,

latfe den felven hem *s avonrs met alle fijn

rerftant , en met al de fchoonheit van fijnen

geeft, fouden doen fien. hadde hy noch aen

hunne woorden getwijitelt. Ondertuflchen,

om geen tijt te verliefen, fond Amilcar ^ toen

hy wift, hoe Aroncc^ met Brutus, f^a/er/tis, en

haren doorluchten vrient Hcrmiknus was over-

komen, datelik een flaef naer 'c Leger, om
Zemcrates t en Celere tot Romen te doen ko-

men, om 'er t'onderrichten , van 't gene noo-

dig was datfe deden. Aengaende Henntmus,

hy keerde na fijn kamer, om te fchrijven aen

de ziel-verrukkende Perfoon, de welke alle

\-dc foetigheit en al de quelling fijns levens

maekte: want hy en hadde noyt geen gevoe-

lig geneugr, dan als hy om 'er dacht, en hy
gevoelde de ftrengheit der ballingfchap niet,

dan mits hy niet te Romen zijnde, verre wa«
van yalerte. De vrientfchap echter hadde
groot vermogen op fijn ziele, ende die, wel-

ke hy fijne doorluchte moeder, en de won-
der-weerde Clclte toedroeg, gaf hem ook ver-

maek en moeyelikhcir. Maer immers, de
liefde was toen fijne heerfchende hertstocht

:

ende hy beminde felf veel teedercr fijne ver-

liefde vrienden^ als d'andere: foo gevoelig

hadde hy 't herte rot defe teedere genegent-

heit. -r^rö^ff van fijner zijde, ftelde fich ook
om aen Clelie* die Amilcar by naer alle dage
ging bcfoeken, te fchrijven, en hy fchreePer

in
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in meyningc om den brief des avonts aen Ci\* >
nen vrient te geven, op dat hy dien 's anderen J^i

daegs acn die onvergelijkelike dochter , weU i''

kers leven leer fwaermoedig was , mocht over ^
leveren. De biy-gecftigheit van Plottna dien- }l

de echter om 'er te rrooften; en 't befoek 1:1

van Amilcar verlichte groorelicx hare droef-

heit, niet alleen door de hoop van vryheit,

maer ook door de teekeneu van liefde , die'cr dI

haren weerden minnaer gaf. Niet tc min 11

gcen*cr gevoelig quelde was, datfe geen tij- i;i

ding van CUIim^^ noch van Sulpttt.x kreeg:
!(!

dog evenwel alfoofe groothertig en bezadigt }i

was, verdroegfe haer ongeluk met groote \'i

ftantvaftigheit. Selfs hare voorledene onge-

lukken , dienden haer toen tot vertroofting:

want alsfe dacht aen die fchrikkelike aerdbe»

ving, dewelke haer van Aronct gefcheydcn,

en 'er in 't gewelt van Horattw gebracht had-

de: -datf'cr voorftelde, *t gene in raeyr

van Trafumene was omgegaen , alwaer den

Prins van Numidie ftreed regens dien troffen

Tegen-vryer, die 'er had weg-gevoert, ende ,1

dat om 'er fel fs, opeennieu, weg te voeren;

datfe haer fag by Ardca , toenfe met 'er eygcn

oogen aenfchoude dien vierigen ftrijr, in den

welken den doorluchten Aronce, na haer ver-

lofl: te hebben, op 't tipje ftont van om te

komen, indien fijne ongemeene kloekheit.

en fijn goet geluk hem niet hadden behoer;

datPer uytbeelde den ftant in welken fy haer

voorden wreedcn Tarqui»if^ h.2ió. bevonden»

toen de groote ycftale hare vryheit verfocht

;

en
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iQ datfe haer erinnerde de verwoctheit vaa

rarquiwu^ , naer fy hem bekent had , datfe de

iochrer was van C/e//;//;bevondre datfe in alle

lie verfcheydene tijden , niet foude hebben dur-

ven hopen, /'/ö/f/f/ï by'er te krijgen, Ami/carie

fien,aen Aronce te mogen fchrijven,en tijding

ran hem t'ontfangen. Dies eenige lichte hoop
fcheppende van beter geluk, onderhield f*er»

gedurende den ftilftant , die dedwingelandy van

Tarqumins haertoeftont, fomrijrs heel foerjca

met defe geneuglikc dochter, welkers aert foo

feer naer de blyfchap helde, datfe vermaek

fchiep, in 'rgecn een ander tot droefheit foude

geftrekt hebben. Amflcar ondertuffchen , om
- de vryighcit van'tbefoeken der meefterflevan

Aronce te behouden , en om de dingen op de

lange baen re fchuyven, fchreef alle dage aen

T^r^w«/#i^, engaf hem hoop, dat hy met'er tijt

de geheymfte finlikhcden vanC/<;//^ foude ont-

dekken, en dat hyfe felf brengen foude om
't belang van 'er huys, voor dat van Arorjcetc

ftcllen : hy ging ook de trorfe TuUiahehekcn

,

ende hy wicrt'er niet af gehaet: want dewijle

hem , om 't belang van fijnen vrient, aengele-

gen was , niet qualik by 'er te ftaen , wlft Hy
wonderlik de fwier van haren geeft te vatten.

Als hy by 'er was, en de gelegcnthcit voorvieU

fteldt hy de ftaet-fucht boven alle andere

|. hertstochten , hy hekelde de liefde , en alle hare

vcrmaeklikheden,hy noemde de wreede daden,

/annccrfediefe deden , mochten dienen, ftowt-

moedige daden : eindelik hy ftont wel genoeg

by'cr, om'er fich vaa te konncn dicncn,by aldicn
'tnoo*
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'c noodig ware hem regens den Dwingelant te

kanren. Defe opgeblafene van harer zijde,

die wift, dar hy verlof hadde om Clelte te be-

foeken, was niet droef, hem aen 'er fnoer te

krijgen, om TarqumiHs d\t fchoone Gevange-

ne , als *t haer geraden dacht , te konnen ont-

nemen. Ti%rqi4tfttHs voor fich was niet fonder

beflghcit: want ^t beleg van Ardea maekre

hem vele moeyre. de liefde, enden haet pij-

nigden fijn herte, en deden hem meerder

fmerre lijden, dan fijne wreetheit andere de-

de verdragen. Aengaende Sextus, hem lag

niet in 't hooft dan Lucretia^ en de fchoon-

heit van defe Perfoon had foo diepen indruk

op fijn hert gedaen, dat liy niet en dacht als

op de middelen, om de hertstocht die hy in

de ziele droeg te vernoegen. De Prins van

Pomerie, ende den Prince Titus^ hadden

mede hare verborgene minne; Artemtdorus en

Zenocrates hadden yder in 't befonder hunne

geheymen, en hare moeylikheden: en Ce/ere

alleen hoewel hy uyt'er aert een liefd-dragen-

de ziel had, genoot toen de vryheit. Maer

in den ftaet waer in hy was ,
gebruykte hy

alle fijne teederheit niet, dan om fijne ellen-

dige vrienden te beklagen, en alle fijn ver-

ftant niet dan tot 't foeken der wegen om fe te

dienen, 't Is waer, 't viel hem toen niet feer

makkelik, hier toe middelen te verfinnen.

Maer terwijl alle defe verfcheyde Perfoonen

foo vele verfcheydene gevoelens hadden,

hoorde men niet fprekpn van den Prince van

Numidic, die men had gelooft dat wel haeft

molt
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n^öft in *t Leger komen: want Aronce konde
niet bedenken, wat befluyt hy had genomen»
mits het geen fchijn hadde, hy eens foude ge-

droomt hebben, fichbinrfen Ardca te begeven:

voeg hier by,dzt Herm/mas hem wei kennende,

hy voor feker wift, dat hy'er niet en was,

Maer eindelik den avont gekomen zijnde,

quam Amtlcar weder in de kamer van Aronu^

alwaer hy Hermmus vont; want Brutua aen-

gaende, die en was noch niet weder gekeert:

foodatmen fijne komft wachtende, Amtlcar aea

Aronce vertelde alles wat hy had gedacn , en
fprak hem voorts van de iuft die hy hadde

om te weten 't ganfche leven van een man

,

die fijn vcrftant foo wel verbergde: want ein-

ETifl delik feyde hy , 'k en geloof niet dat ^er oyt

foo rampzalige, noch foo vervremt van aller-

hande vermaeklikheden geweeft zijn. 'k En
begrijp felf niet al te wel 't gene hy heeft

konnen doen: men fegt dat hy feer jong ge-

trout is geweeft, hy heeft kindeten, ende hy
en fchijnt geen middelen te hebben, die met
fijne geboorte over-ecn-komen. Hoe heeft

hy dan fijn verftant, voor fijn eygen huys-

vrou, foo lang aUfe leefde, konnen verber-

gen? hoe heeft hy konnen beftaen, tewerk
gaende als ofte hy fijne goederen niet konde
bellieren? ende hoe heeft hy konnen leven

fonder liefde, fonder gemeynfaemheit , fonder

vrienden, fonder vermack, en fonder een ige

vertroofting? hoe heeft hy konnen verdragen

dat men met hem als met eenen botterik en

uytfinnigen heeft omgefprongen? ende hoe

//. DtiL E heeft

1
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heeft hy allerhande hcerlikheit konnen verf:

ken? hoe heeft hy konnen befluyten, or
niets te beminnen , tot noyt te konnen bemir
werden, en tot van al de wereit veracht t

zijn ? 't is waer, feyde Arotice» dat fulcx onbe
grijpelik fchijnt: maer 't geen het noch mee
is, dan dit alles, is te fien, dat Brutus ten
welik den dommen nabootfende , dien groo
ten en wonderliken geeft, die gy flus in hen
fult vinden, heeft konnen behouden. Als g'

hem door u felven fult kennen, hernam Her
fnfmus^ fult gy vry meer verbaeft zijn: wan
gelijk ik u aireede gefegt hebbe, Bruttis heef
Sliet alleen goet verftant, bequaemheit, oor
deel, en kennifle der groote dingen, maer h)
heeft den geeft luftig, gefwint, recder, er
wonder wel geftelt. Boven dien kent hy foc

volkomelik alle de teederhcden der liefde, er
hy weet fich foo wel te dienen van alle die

vernuftige bedriegerijtjes, dewelke fomtijts

veel eer 't hert van een fchoone winnen ? dan
de groorfte dienften, dat'er, in Grickenlant
noch in Africa, geenen oppafler is , die beter

als hy de kon ft verftaet, van een doorluch-
tig hert te winnen. Maer gy en gedenkt
xiet, feyde Amilcar al lacchende, dat mee-
nende *t beelt van Brutus af te malen, gy 'r u
eygen doet: want voor my, 'k weet dat ik 'er

11 wonder wel in erkenne: gy fult 'er Brutus
noch veel beter in erkennen, antwoorde hy,
ende hy komt recht van pas, om mijn feggen
te beveiligen. En inder daet foo quara Bru^
tHs even in, met HcrmintHs dit feyde: maer

was
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't was op een wijfe. die Jmticar begonde

• A t'ontfetten : want werende dat 'er toen niemant
^

i ia de kamer was, als Arottce, Hernuwus en hy

fchorten hy 't gebruyk van fijn verftanr niet

f volgens fijne gewoonte, en hy trad binnea

: met een vryigheit die Amtlcar noyt in hem
gefien hadde. Maer hy was naculicx ingeko-

men, of hy ging recht toe, by dien bevalli-

' gen Africacn , en feydc, dewijl ik, naer den
' wantrouwenden TarqumtHs^ en de argwanen-
• de TnUta te hebben bedrogen, den fnedrigeii

; Amtlcar niet heb konnen bedriegen , Is'tim-

' mers foo goet, my voor die ik ben aen hem
te vertoonen, op dat hy wegens 't vertrouwen,

eenigfms aen my verplicht zijnde, hy daer

na my helpe bewaren een geheym , waer aen

II' > miflchien de behoudenis van Romen foo krach-

^. tigvaftis, als de mijne. Hoe, dien Brutus,

die ik fie, riep Amilcar» is den felven die 'k

' gefien hebbe. Wacht, hernzm Herm/mts met

luyde te roepen, tot gy hem beter gefien hebt,

: als gy hem fiet : want gy fiet hem noch maer

ten halven. Ah ! Hermmitis, vervolgde Amti-

• car, 'kwil hem geheel fien : ende ik verklaer

vryelik dat 'er niets is, 'twelk ik niet gecrne

doen zoude om van Brutus de hiftorie fijner

_ gedachten te verwerven : want naer de wijfe

js->É dat hy fijn leven heeft door gebracht, geloof

>fci ik niet dat hy ons yets anders kan vertellen.

Jft^ Indien ik u niet als dat, had te feggen, her-

'l^glS.
namhy, zoudet niet fwaer vallen u 't gene

.jjjii gy begeert toe te ftaen: maer mijn leven ver-

vat miflchien gewichtiger dingen als gy meent.
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Indien 'er niet dan getrouwigheitnoodlgisoni
't weten uwer gevallen weerdig te zijn , feyd^
Aronce, blijf ik voor die van ^émticar, en voor
de mijne borge; en indien men u maer twin-
tig hiftorien behoeft te vertellen , om 'er e€-

ne te weten, voegden 'er Amilcar by, biede
ik u al de mijne aen, om d'uwe te hooren:
want 'f is fekerdat ik noyt foo krachtige nieuf-l

gierigheit heb gehad. Alfoo 't vernoegen van
de felve mijn eere raekt, hernam Bruttts, wil
ik u wei beloven, u al mijn leven bekent teJ

maken : dog foo't door my felfs niet en is,

moet het gefchieden , of door de mont van
HermimHs, die alle mijne gevallen, en alle mij-

ne gedachten weet , ofte door een fijner vrien-

dinnen, die een groot gedeelte van 'tgeheym
mijner ziele is mede gedeelt. 'tSal echter
wefen onder voorwaerde , dat ik by dit verhael
niet fal tegenwoordig zijn, voegde hy'erby,
mits ik mijn ziele niet kloek genoeg gevoel,
om 't verhael van mijn voorleden geluk aen te

hooren , op een tijt in welken ik noyt om geen
ander vermaek behoeve te denken als dat van
de wrake, en ommijn vaderlantuytdeflaver-
nye , daer 't in fteekt , te mogen vcrloflem Hier
naer Aronce en Amtlcar fijn begeerte toe-

ftaende, wiert befloten , dat //frw/w«j des an-
deren daegs aen v^röWff enzen Am/icar 't leven
van Brutus foude vertellen. Echter dedehy'c
foo haeft niet als fijne twee vrienden wel had-
den gewenfchr, overmits fijne eygene dingen
hem de ganfche morgen met fchrijven befig

hielden, ende dat hy des naeriniddags geluk-

kig
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kig genoeg was , om de zieKverrukkende Per-

foon die hy beminde tefien, inde kamer van

de Ichoone Hermtlia , de welke , hem willende

dir genoegen geven , (ich geiiet war onpafTelik

te zijn , op datfe haer Ipeelnootje verplichte

om 'er te komen belbeken. Dies wiert 'et al

avonr, eer hy Aronce tïs. Amthar ^ van'cgecii

fy lbo bel uft waren te weten, berichte, 'tis

waer, dat, xmx^ Bruttts elders doende was , fy

al de ledigen tijr hadden, diefe kondé wenlchen:

echter gingenfe te werk gelijk lieden, die 'er

vreefden geene genoeg te hebben : want lbo

haeft als Anülcar was ingekomen, en dathy
Aronce» van 'c geen Cleltc raekte , had reken-

fchap gegeven , perftenfe Herminius om 'er fijn

woort te houden ; en inder daet dien doorluch-

ten Romeyn, die niet lang behoefde te den-
' en , om 'r geen hy 'er had te leggen eenige or-

den te geven , begonde in. defer voege AroMCc

aen te fp reken, met hy wasverlekert van niet

te konnengehoort werden, dan van die, wel-

ke het geoorlofr was te weten foo verborgen

en lbo gewichtigen geheym» als was 'tgeen

hy 'er ging ontdekken.

HISTORIE VAN LUCIUS
JUNIUS BRUXUS.

Met verlof. Heer, en verwacht niet, dat de

hiftorie , die 'k u heb te vertellen , vol zy van die

groote voorvallen , dewelke in haer felven ge-

noeg zijn, om een verhael aengenaem tema-

ken ; want ik gae u voordragen een ganfch ver-

£3 bor-
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borgen leven: Ik gae u een man vertoonen i

die Romen niet en kent, voor die hy is

welken men gelooft noch hert, noch verftani i

te hebben; en die, onacngefien fijne fchijn- i

bare dommigheit, echter noyt geene lafhar-iü

tigheit, noch felfs yet uytfporigs heeft bedrc* Ir

ven, fchoon hy wonder wel heeft docnge ü
lukken 'c edelmoedig bcfluyt dat hy gemaekt-
heeft, van een der grootfte herten, en eeni

van de groorfte verllanden des werelrs voor »
';

den wreedften Dwingelant der aerde te ver-i ï r

bergen. Eu bereyt u dan niet, om hem te fiea:} i

Veld-flagen winnen , Steden belegeren, en van
die luydruchtige daden doen, met dewelke
'r leven van eenen Helt gemeenelik vervult is:

maer en laet niet u gereet te maken , om hem
alle uwe achting, en allen lof te geven; want
ik ben verfekcrt, dat gyfe hem niet (uud kon-
nen weygeren, wanneer ik hem u wel fal

hebben leeren kennen. Ondertuflchen om' er
t'aengenamer over verfet te ftaen, beeld u tei»

recht in , 't gene Brntus u\ niet dan twee )

dagen geleden, fcheen te zijn. Siet hem mee i

dat droeve en korfele wefen, 't welk naeulicx

noch goethcit, noch verftant belooft, en er-»

innert u dien dommen fwier welken hy na- *

bootft, en die maekt dat dedingen die hy fegr, ,

waerin felfs fin is, geenen met allen fchijnen te ii

hebben , om meer verwondert te ftaen , wanneer 1

;

gy fult gedwongen worden te bekennen , dat

defen eygen man. die 'kin dit verhael altijt fal

Brutits noemen ,hoewerc fijnen rechten naem
niet en zy , is den eerlicxftenman van de werelr,

den

I
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t

. den acngenaemften,den voeglicxften om fich

:e doen beminnen . den bequaemften om groote

dingen, foo wel als kleyne re verrichten. Maer

:)p dat gyu over fijne deugt niet tefeer ontfet,.

moet gy weten, dat 'er geen edeler gellacht

Dinnen Romen is, als het fijne: want hy is ge-

: :protenuyteen van die edelmoedigeTroyanen^

dewelke naer klockelik hare ftad befchermt

;. :e hebben . A^ffeaf volgden , ende onder 'c geleyd

der Goden, die haer in Italien brachten, een

> : ander vaderland quamen foeken. 't Geluk had

[t r: felfs^thuys van Br;(fus met rijkdom overladen:

: ; Inder dact, fijn vader Marcas Jumiu was een

f : dernjcxde borgeren van Romen: 't was ook

om defe reden, dat Tarqui/iius hem ten huwe-

lik gaf, een fufter, die hy had genoemt Tar^

•qiwna, op hope van fich met den rijkdom

van fijnen fchoon broeder te dienen, indiei»

hy hem noodig hadde, om fijne verborgene

aenflagen te doen gelukken. Want of hy

..^;gwel wilt dat Marcusjnmits feerdeugtfaem was»

tnêie dL^lTarcimnux meer helde naer den vreed-

ijfl famen aert des Princen van Ameriole, die

'^i noch leefde, dan naer den fijnen, liet hy

^ff. niet te gelooven dat het enkel belang van

.V^j. dit verbont Jumus foude verplichten, om
"

in alle fijne finlikheden, hoedanige die bok

mochten wefen, te treden. Hy bedroog

echter fich in defe gifllngen: want defen

edelmoedigen Romeyn nam ganfch geen deel

aen alle de fchelmftukken van Tarqutmus:

en de deugdelike Tarqumia ftorte foo

vele onnoofele tranen, als haren wreeden

p E 4 t>roe.
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102 C L E L I E,
broeder, federt hy op den throon geklommen
was, onfchuldig bloet vergoot. Dies mag men
feggen , dat BrittHs in 't midden van de droef-

heit is geboren : en ik hebbe Sivelia hooren feg-

gen, dat Tarquifii^x, federt de éLooivznMar-
CHsJuH/us , tot de hare noyt rechte vreugt ge^

had heeft. Want boven dien , datfe van alle

de boofheden van den hooveerdigen Tanjui'

fitf(6^ en van de rrotfe Tullia een fchrik hadde
en datfe al de rampen van de onfchuldige , dieft

dede ombrengen , mede gevoelde , fagfe hae:

felfgeftelt onder d'onrechrveerdigheit en dwin
gelandy van haren eygenen broeder. Maer op
dat gy volkomelik moogt erkennen dat den
haet, die Tcire^ittmu^ toedraegr , recht-

veerdigis , moet ik u met twee woorden feg-

gen , wat dien van Tarcjumius op den vader van
^r^/w/ veroorfaekte. Weet dan, datfoohaeft
üch TtïrquiwHs t door den vreemden weg, di<

niemant onbekent is , hadde Koning gemaekt

,

hy, door alle bedenkelike onrechtveerdighe-

den, begonde fijn rijk uit tebreyden, ende

,

door den ondergang van alle eerlike lieden

,

den throon , daer hy op geklommen was , te

willen beveiligen. Hy en begreep echter in *c

eerft fijnen fchoon-broeder onder defe niet,

mits hy hoopte dat hy hem fijne géweldenaryen
zoude gewennen , ja dat hy fel fhem zoude ver-

plichten , om een uytvoerder van fijne wreet-
heden te worden , als gygaet hooren. Trach-
tende flch over fijne nabuuren , foo wel als over
deRomeynen, meefter te maken, dacht hy,
met hy op den troon fat , de Latinen t'over-

hee-

f
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theeren: dog fulcx viel hem foo licht niet als

hy meende : want daer was een man , genoemc
^'"^

Twms Herdomus, die onder hun groot gefag

hadde, dewelke fich ftelde regens fijne aen-

flagen, mits hy hem fijne dochter , diehyaen

een ander van de felve Landaert wilde geven

,

had geweygert. Tarqutnius üende dat defen

man , indien hy hem niet van kant hielp , een

onverwinneliken hinder-pael zoude zijn te-

eens al 't geen dat hy mochte voornemen , en

dat'etfelf forgelik zoude zijn tedroomen aen

hem opentlik om te brengen, befloot hem door

.j verraet het leven te benemen. Wetende dan

Jdat Jumus een man was, welkers oprechtig-

ï heit den gantfchen Raet kende, feyde hyte-

jgenshem, verfekert te zijn , Azn Herdonms tQ-

f gen hem, en tegen alle de Raetsheeren , een

iffamen-fweering had gemaekt, omdeRomey-
. nen aen de Latinen t'onderwerpen , en fich al-

t foo van 't een en van 't andVe volk meefter te

'fl maken: maer dat hy, de waerheit defes Her^

domns niet konnende bewijfcn, noodig had

• .een man van aenfien, gelijk hy, die defe be-

fchuldiging , wanneer menfe had aengevan-

gen , door fijn getuygenis onderfteunde. Naeu-

-ijcx hadde hy Jumus dit voorftel gedaen , of

defen deugdelikenRomeyn, naer het te heb-

- ben geweygert, dede hem een fcherpe verma-

lf'*'' Hing, en feyde hem dat, indien de deugt^toe-

"nci"
liet de boofheden van een fchoon-broeder

m^^' t*ontdekken , hy HerdentuJ zoude hebben gaen

I waerfchouweu. 'kWeet felfs niet , ofhy,

^1 om hem tot het nalaten vanfooonrechtveerdi-



''Kil

104 C L E L I Ei
gen aenflag te verplichren, niet en drcygd«
fulcx te doen. Want alfoohy Tarquimt^ wei
kende , fag hy klaerlik dat hy Herdomts defe
voor-gewende famen-fweering wilde opdich-
ten. Niot dat Herdomw niet boos en flaet»

fuchtig was , maer'tis feker dat hy noyt vau
voornemen was geweeft na 't leven van den
Dwingeiant , noch naer dat van de Raetshee-
ren , te ftaen ; en dat hy alleen gedacht hadde
fich ontfaggelikte maken, op dat Tarquifnus
hem voor fijnen Tegen- vryer ftelde, en henii '^1

de Prinses fijn dochter gave. Ondertuffchen
alfoo TarquiHtuó immers lbo doortrapt als boos
is, geliet hy fich voor deredenen van Jmtia
te wijken , en hy beloofde hem felfs Htrdo.
Mf*s niet dan door de wegen van recht te
doen dooden. Echter liet hy niet fich dien
anders quijt te maken: want hy kocht ora
een flaef van Hcrdoniu^ ^ die gedoogde dac
men , terwijle fijn Meefter niet t'huys was,
aldaer een groot getal degens, en andere wa-
penen verbergde: waer na den wreedcn
TarquiMtHs hem ftoutelik befchuldigde : hy
feyde echter dat 'et geraden was fich van
hem te verfekercn, en alle die hy aenfprak,
door de vreefe van haer eygen doot. inne.
mende, maektcn hy 'er wijs, datm' om
klaerlik bericht te worden van 't gene hemB<«i-'
was gefeyt, men by Herdoftiw mofte huyf-
foeking gaen doen. Dit gefchiede, en men
voiid'er de wapenen die 'er Tarquimt^ had-
de laren verbergen, en foo vele omftan-
dighedcn doende geloovcn dat hy fchuldig

\Yas«
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was, namen die weike r.ir^«/«/«/ met voor-

dacht had mede gebracht, elk een van de

degens die men by Herdomus had gevon-

den, en feyden dat men hem moft van kanc

helpen: hy wiert gevat, men bond hem»

men wierp hem, uytlaft van TarqHmms, ia

de bron van de Ferentinfche Fonteyn: ende

hem met fteenen overftolpende wiert hy da-

telik verfmoort. De faek wiert foo vecrdig

uyrgevoert, dat Jnmits die niet en vernam,

dan toen 't buytcn fijne macht was de felve

te verhinderen. Nier te min foo haeft hy

vernam dat men met gewapender hant naer

HerdoHius ging, begaf hy fich op weg, om
TarejufMHs van foo feldfamen gewelt af te

wenden. Dog hy konde foo rafch niet

gaen of Htrdonrns en was aireede doot, en

al 'cgecn hy konde doen, was aen Tar^jui-

mus te laten blijken, dat fijne miiciaet hem

niet onbewuft was. Tot dien eynde wilde

hy ganfch geene gemeenfchap meer met

hem houden, hy ging ook niet meer in 'c

Palais van den Koning, dan wanneer het

de voeglikheit nootwendig vereyfchte: hy

belafte Tartfuima niet als feer leiden by

de Koningin te gaen: ende fy dachten

beyde nergens acn, als om twee lonen

diefe toen hadden, waer af Brnrus den

cenen is, wel op te voeden. *t Is waer

dat hy noch maer een jong kint was, dog

fijn broeder fes ofte feven jaren ouder

wefeude, begonde met d'onderwijfingen

die men hem dede fijn voordeel te konnen

£ 6 doea.
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doen. 'tGene TarquimHs tegens JuftiusnoM
feer verbitterde , was 't hefteden vandien over-'
matigen rijl<.dom welken hy befat : want foo
haeft als Tarquwiu^ de goederen van eenig
deugdelik geflacht had ingeflokt

, quamen JhJ
rins en Tarefuinia heymelik te hulpe , alle die
Tarquiwus ellendig maekte : en fiende hoefe te
werk gingen zoude men geiegt hebben , datfe
hun verbonden hielden, om alle, die defen.
Prins verarmde, te verrijken: en dat 'et hun
toeftont, 'tgoet 'twelk hy alle eerlike liedeu
ontnam weder te geven. Dies fcheen het aen

'

TarquiHiHs, als of hare mildadigheit , om foo'
te fpreken , fijne dwingelandy ontwapende

,

hem de middelen benemende om ellendige te',

maken; en dat Jumus » die fijn fufter had ge-

j

trouwt , het Koninklike huys , al 't gene hy
i

weg gaf, ontftal. Hy geloofde felf, dat de|
deugt van dien man hem fijne fchelmftukken
ftili'wijgende verweet, ende fy wierthemin't
eynde ondragelik. Hierom hebbende befloten
fich Jumtts quijt te maken,- en 'er noch dit
voordeel in vindende , van voogt over fijne kin-

^

deren te worden , en alfoo den grooten rijk-
dom van dat huys in fijn gewelt te krijgen, de-
de hy hem vergeven. Ondertufichen alfoo 't

fwaer vair vergif te vinden 't welk geen teeken
van fijne quaetaerdigheit nalaet, merkte de
deugdeiike Tareimma niet dan al te ras , tot
hare ruft, dat haren doorluchten Man door de
wreetheit van haren broeder ftierf : maer in dit
af-fterven was verwonderens weerdig , dat Ju-
rtiHs, die Tarqmftia feer beminde , en die wel

voel-
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voelde , dat men hem voorfeker op een mael-

cijt , alwaer hy genootfaekt was geweeft fich

et den Dwingelant te laten vinden , vergif

ad ingegeven, d'edelmoedigheithadde, van

aer wegens hares broeders wreetheit niet te

reken , noch haer niet aenmaende om fijne

oot te wreken. Maer ofhy die ingetogenheit

tegens hacr hadde , gebruykten hyfe echter foo

feer niet voor fijnen oudften foon , die aireede

bequaem was om reden te vatten : want hy de-

de Licinius , eenen ouden vrient dien hy had-

de, welkers gerrouwigheit hy alle fijne gehey-

men betrouwde ,
halen; en, in fijne tegen-

woordigheit , fijnen foon aenfprekende , be-

val hy hem defendeugdeliken vrient, als hem
delven gehoorfaem te zijn , altijt de deugt voor

alle dingen te ftellen , nimmermeer te vergeten,

dat hy door d'onrechtveerdigheit van eenen Ge-

weldenaer ftierf : fijn leven lang geen gelegent-

heit te verfuymen om Romen vry te maken

,

ende dit gevoelen fijnen jongen broeder in te

fcherpen , foo haeft hy de jaren hadde om 'et te

konnen begrijpen : waer na hy met een wonde-

re bezadigtheit ftierf. Ondertuflchen hadde

Tarquwia in 't eerft meerder droefheit als ftant-

vaftigheit , ende 't viel haer onmogelik te laten

eenige lichte teekenen te geven van't vermoe-

den datfe wegens de doot van JutttHs hadde

,

toen den trotfen TarquiwHs en de wreede Tttllia

quamen om 'er te trooften over 't verlies datf 'er

felfs aendeden : want defe onbarmhertige Prin-

ses hield de hant aen dit fchelm-ftuk , gelijkfe

aen alle d'andere van haren man gedaen hadde.

E 7 Des
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io8 C L E L I E,
Des Tarauimi^ fich van foo fchijnbaren dek-

mantel dienende, fijne dcugdelike fufter be-

gondc hart te handelen , endc al het goet van'cr

!

huya aenflaende, bracht hy Tarqui^tii in cenen

feer deerliken ftaet:want hy en liet haer'tbe-

ftier van geenige faken, noch felfs geen verlof

om haren oudften fone by'er te behouden,

'c welk de droefheit van dele edelmoedige Ro-
meynfche vrou uytermare vermeerderde, die

in ait geval, de ftrengfte vervolging leed, de

welke fy, nacr 't verlies datfe gedaen hadde,

konde lijden. Want Tarqui»i/i6 in defenoudften

foon van fijn fufter hoogc en deugdelike ney-

gingen merkende, en bovendien fiende.dathy

met een gaeu verftant . en een grootmoedig hert

geboren was, dede hem ongenadclik fterven, •

ja hydede'cfelf fonderfichtebekoinmeren van

fijn doot befchuldigt te worden, fondereenigen

dekmantel daer toe tefoeken,en fonderdat'er

eenigc andere oorfaek van fijn verlies bleek,

dan dat hy vreefde , dat delen doorluchten

rampzaligen de doot van fijn vader foude wil-

len wreken, en weder in*c befit komen van dien

overdadigen rijkdom, welken hy hadde aenge-

flagen. Tar^;{ifti.t die hare eerfte rranen over

de doot van haren man noch niet hadde afge-

wil'cht, gevoelde foo levendig die van haren

foon, darle beiloot om te behouden 't gene fy

noch hadde. met ditkint uyt Romen re wijken:

ende fy dedet te fpoediger , mits fy van A/f/-

mus wiert gewaerfchout dat 'er TarquwiHs haer

in weynig dagen uyt de armen foude rukken.

Soo dat defe wijfe vrou , bygeftaen door
den
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den raet van defen trouwen vricnt ran Marcuf
jHJtius » volkomclik befloot te vertrekken

uyt een plaets, alwaer haten broeder foo on-

rechtveerdelik heerfchfte. 't Is waer , fy

ihadde den trooft van den deugtfanien Ltci*

\mus tot gefelfchap te hebben : want alfoo hy
|van Tar^HfUfus waa gehaet, fag hy (ich, tot

Tijn eygene verfekering, gedwongen, fijn va-

dcrlant , foo wel als i'y , te verlaten. Invoe-

ge dat Liciftiuj , Tarquiftta , en den jongen

BrutHS, die toen niet als Lhcihs Juums hiet*

vermomt uyt Romen togen, en Metapont tot

^hare berg-plaets kofen. 't Gene L/aw/rx ver-

plichte, om Tarquiffia te raden naer defe plaets

tegaenwas, dat hy voorgenomen hebbende

den foon van fijnen vrient , welken hy hem fter-

vende foo hoog hadaen bevolen , wel op te trek-

;ken, meende dat'er inganfch Italien geen be-

itcr ftad ware, daer hy'c berer konde doei* als

I

Metapont. En inder daet hy en bedroog fich

iniet» want alfoo dien beroemden Wijlgcervan

iSamien, welken fijnen naem in de ganfche

werelt.lbo doorluchtig heeft gemaekt, on-

langs was geftorven, onthielt 'er fich noch
*tgrootrt:e deel van fijne navolgers, ende fy wa-

ren 'er in geen kleyn getal, zijnde by de fes

hondert die haer befonderlik uytgaven van hem
geleert te hebben dewetenfchapteeeren, ende

de deugt te oefFenen. Pythagoras hadde feifs

een foo wonder-weerde dochter naergelatcn,

datfe tot de hoogftekenniflebequaem was: en-

de fy was foo deugtfaem, dat haer voorbeelt,

niet min als de beftraffingenhares Vaders had-

d»
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ïio C L E L I E>
de gedient om d'oiigebondenheit uyt de vrou-

wen van die plaetfe te verdrijven. Ook waren

den wijfen Atchttas van Tarenten , AlcmeoH van

Crotone , en Htpafis van Metapont gedurig

by 'er. Ja den Wreefeiiken yV///o, die door fijne

ongemeene fterkheit over al foo vermaert is ge-

worden , wiett 't vermogen van hare aentrek-

kelikheit onderworpen, en eerde de gedachte-

nis van Pythctgoras , die , toen hy te Crotone

was, by fijnen vader hadde t'huys gelegen.

Licwiiis dan geloovende dat Metapont fooda*

nigeti fchole was , als hy behoefde om den jon-

gen BrntuJ wel op te voeden , ging 'er met Tar»

auinin. Maer, Heer, 'k had u vergeten te

feggen , dat M.ircHs Jumus dervende fijne huys-

yrouw had belaft defen doorluchten Romeyn

;

te trouwen; om, feyde hy, fijne kinderen:

eeneii deugtfamen vader te geven , ende om {\y
j

nen vrient weder te ftellen in 't befit der goede-

ren, die hy feyde, beter te verdienenalshy, i

ende tot de welke hy groot recht had gehaat

:

want *t was feker , dat LiciMins op Tarquwta had-

,

de verheft geweeft', ende dat Tarquwa geen af-

'

keer van hem gehad hadde: derhalven fchoon

de tweede houwelikeii tot Romen niet feer in i

gebruyk zijn, Tarqumta, die in 't eerft niet
j

konde verftaen haren mantegehoorfamen , be-!

floot 'et, toenfe haer gedwongen lag te vluch-

ten : lich inbeeldende dat 'et beter voegde ee-

nenman, als eenen vrient, hoe deugdelik hy
ook mogt wefen , in ballingfchap te volgen

:

ja dat ielfs Licmius voor haren foon meerder

forg zoude dragen , en veel onfcheydelikcr aen

haer
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laer geval zoude vaft blijven. Dies trouwde

Ie deugdelike Tarquima , die noch heel fchoon

' vas , hoewel niet meer zijnde in haer eerfte

eugr , welke gemeenelik den tijt van de groo-

e ichoonheyt is , den deugtlamen Ucwtus j

maer iy trouwden hem in 't heymelik , ende nie-

luant weet noch tot Romen dat hy den man van

Tarquma is geweeft : noch by gevolg dat de

fchoone Hermtlii een luilrer van //r«/«/zy.

1 Hoe, viel'er Arome tuflchen, is die bemin-

Inelike dochter, tegens de welke ^w//f.ïrgi (le-

ren foovele aerdige foetighedenleyde, de iu-

ifter van Brutns ? Jale, autwoorde Hermwms-,

"'ïwant Tarqiiwut kreeg die dochter ,
gedurende

^P^ihare ballinglchap . tot Metapont. Maer hoe

""nfegtmen datle de nicht \h\mR^ctlui ,
hernam

Umf/car» Ibnder te leggen datfe de dochter is

IvanTarqui»/^!?
, , i

Door 'r vervolg van mijn verhael zult gy t

1weten, hervatte HcrmwiHs , maer om datelik

tot *r gene i5r;///</ raekt te komen, moet ik my
haeften u te leggen , dat ücmms en Tarqutnut

in leer korten tijt tot Metapont uytermate ge-

acht waren. Sy en gaven 'er echter niet uyt

voor diefe waren , doch indien ly 'er haren rech-

ten ft aet verbergden, fy verbergden 'er hunne

deugt niet: ende de wijle enverftandige doch-

fer van Pyfhagoras , Datno genoemr , hadde hun

foo gefmt . datfe voor d'opvoeding van den

jongen Brutt^ een fonderlinge forge droeg. Sy

beval hem de vermaerdfte navolgers van haren

vader , foo haeft hy out genoeg was om met

hunne onderwijüngen fijn voordeel te komien
doen

,
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doen

, ende fy begonde felf hem leflcn te geven,
die hem in den loop fijns levens feer dienftig
zijn geweeft. Want , Heer , men moet tot lof
van defe doorluchte dochter feggen » dat 'er geen
man ter werelt Is, die'tniet heerlik zoudeach»
ten *t herte als fy gellelc te hebben. Ook be-
trouwden haer Licwius en Tarcjuimt, naerdat
fe hare voorfichtiglieit, hare goetheit, en hare
deugt hadden bekent, alle 'tgehcym van haer
wedervaren, aen defe edelmoedige dochter, in
dachrig zij'ide.dat haren doorluchrenVader eer.
tijrs

, om de dwingelandy van Polycrates t'ont-
gaen

, Samos hadde verlaten, gevoelde eenige i

befondere teedcrheit tot lieden , die vluchtende
\

voor de dwingelandy van Tar^Ht/tius , Romen
verlieren. Dies wiert 'er tuffchen defe drie Per-
fonen een feer naeuwe verbintenis gemaekt,
de welke üniiiits en Tar^um.i geen kley
voordeel gaf : want alhoewel Damo niet rij

zy, ifle te Metapont beter gefien, als di.,

grooter deel in de gunden van 't geluk befit-
ten: en boven dat de geheugenis van haren
vader al daer in groote eerbied is, dat 'r volk
van't hnys daer hy in woonde eenen Tempel
heeft gemaekt, en dat 'er moeder door hire
wetenfchap , en door hare deugt, eenen groo-
ten roem had verkregen, deden hare onge-
lueene en trefFelike hoedanigheden datfe van
al de werelt met verwondering wiert aengc-
ficn. Inder daet fy gaf 'er een feer heerlik
teeken af, 'cwelk ik niet laten en kan u te
verhalen, op dat gy die, welke den doorluch-
ten BmtHs by nacr 'c cerfte gevoelen van de

deugt
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leuet heeft ingefcherpt, te beter moogt keii-

len! Weet dan, dat Pjthagcnu ftervende

^ ymdei fijne dochter liet al 't gene hy fijn Ie-

ren lang gefchreven had. Niet oni dat hy

»eenen foon hadde, en eencn verftandigen

?n deugtfamen foon, maer 't is om dat hy

fijne dochter noch meer achte als hem
,
ea

dat hy geloofde fy 't bevel dat hy haer dede,

»ran noyt fijne fchriften uyt 'er huys te laten

eaen, aaeukeuriger foude gehoorfamen.

Defe edelmoedige Perfoon , hoewelfe met

^ rijk was, weygerde ftantvaftelik d'onuyt-

fprekelike rijkdommen die men haer aen-

bood. indienfe 't gene haren doorluchten

vader haer vertrouwt had wilde overlcve-

ren, hebbende veel liever arm te blijven ,
als

oneehoorfaem te zijn den uyterfte wil van

hem, diefe meer dan het leven fchuldig

ir ^ was . dewijl fy hem een gedeelte van hare

deugt raoft dank weten. Dit nu een groo-

te roem-ruchtige daet zijnde, verworffe de-

3 fewijfe dochter, foo vele heerlikheir, dat 'er

niemant binnen Mctapont was , die haer geen

eerbied toe droeg. Soo dat hare vrientfchap

Liciftius en TarifHtma feer nut was. Sy maek-

^- te felfs dat BrHtus niet en wiert opgetrokken

Jk Pelijk andere kinderen , en dat men hem iioyc

SI yet leerde als door reden , en niet allecnlik door

l d'enkele kracht van 't geheugen, gelijk 'tmee-

[i fte deel der meefters die leeren , welke men

.1 hun beleyt toevertrouwt. Boven dien ,
hoewelfe

de dochter was van een vader , wiens wijfgerig-

heii ftrcne viel, ende dat hy felfs de vrouwen van
^ Me-
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114 C L E L I E,
Metapont hadde verplicht een deel der dir
gen, welke dienden om 'er te vergieren , to
het bouwen van eeiien Tempel voor de God
dinnejuno, over te geven, ieydefe echter da
men alle die begondcn te leven een eerliki
vryheit moflre laren, en dat de deugt, om foc
te fpreken, een foorte van jeugt mort hebben,
in de welke de gaflr-malen , de fpelen ende een-

.f^^,
voudige vermaeklikheden vry ftondeii , uyt
vreefe dat de ziele in *r eerfl: door alle de moey-
likheden der leer-plichreii niet wiert weder-
houden

, en fich niet onderdrukt vont , door
*f gene haer moft bequaem maken, om 'etnoyt
te konnen worden door eenig ongeval. Met
verlof

(
feyde iy eens tegens Tarquiwa , gelijk

ik federt heb vernomen) indien gy gefmr zijt

uwen foon tot groote faken op te trekken

,

begint by tijts hem de liefde tot heerlikheit in
te fcherpep, en tracht te weeg te brengen, dac
hyfe altijt boven alles acht. Maer feyde T/ir-
^u/Hfa, wat middel om in den ouderdom van
mijnen foon de begeerte tot heerlikheit te
planten, dewijle hy naeulijcx begint reden te
vatten. In 't tegendeel , hernam defe wijfe
Perfoon, 'cis indien ouderdom doenlik, fich
tegen de quade neygingen te (lellen , en de
goede aen te queeken, mits datmen demoey-

t ' te neme van den aert der gen er die men wil
verbeteren wel gade te flaen. Maer gemeene-
lik denken die kinderen hebben niet dan om
*er gaeuw te maken , fonder eens te droomen
om'erdeugdelik te maken. Sy arbeyden om
'cr te leeren de konft van wel te fchrijven , en

van
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v^an wel te fpreken , fonder hun te bekomme-
ren om 'er 't weldoen t'onderwijfen: middeler-

wijle, indien gy mijnen raet volgt, fult gy ten

minften gelijkelik voor 't verftanr en voor de
zeden van uwen fone forgen. 'tGene my ia

JumHsc^MtXx^ antwoorde 7 <ïr^«/w/» , is , dat hy,

al wat hy wil , krachtig wil , dat hy fomtijrs met
gelijke vierigheit de kleyne als de groote din-

gen najaegf , ende dat hy al *t gene fijn herte

rackt, halsfterrig bemint: want indien hy , by
ongeluk, t'eenigen dage niet en hadde dien

geeft des onderfcheyds, welken maekt datmea
fonder gevaer mag haUfterrig zijn, zoude hy
tot feldfame dingen vervallen. 'kSta u toe,

hernam de deugdelike dochter van Pythagoras^

dat't gene gy fegt konde gebeuren : maer im-
mers den aert van groote mannen moet foo-

danig zijn, als gy dien van uwen foon voor-

ftelt , en 'er is niet foo Tftrijdig tegen de rechte

deugr , en tegen de heldachtige deugt, als die

murwe onveri'chillenheit, dewelke fekerePer-

fonen verplicht in alles hun vermaek te ne-

men, ofte nergens in geneugt te fcheppen:
^ie maekt datfe noch groote begeerte tot ee-

re, noch groote vrees voor Ichande hebben;
datfe noch beminnen, noch haten: datfe de
gewoonte volgen , fonder die t'onderfoeken;
datfe naeulicx yets gevoelen, dan de fmerten
van 't lichaem ; foo ongevoelig is hunnen
geeft: en datfe eyndelik, indien men foo mag
fpreken, een quaetaerdigheit des herten heb-
ben, die 'er onweerdig maekt te leven. Ook
Itan ik u verfckerec, dat ik veel meer zoude

ge.
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ii6 C L E L I E,
genegen zijn wat goers te hopen van een man
die fich in 'c begin fijns levens krachtig tot yet

quaets begaf, als van een die lich nergens roe

begaf; want eindelik men behoeft aen die be-

minnen ofte halsfterrig haten kan, niet dan
een redehk voorwerp te geven om'ereendeug-
dehk man af re maken : maer van die onbe-
quaem is om fich ergens naerte ftellen,en een
algemeene onverfchiilentheit in 't hertc heeft

kan men noytyct goets maken; en dePhilofo-
phie, die 'er beroemt tcgens alle qualen der ziele

behulp-middelentehebben,heeft*er noytgeene
gehad om een onverfchillent hert te genefen.

'k Laet my felf voorftaen, vervolgdefe, dat

gemeenelik d'onverfchillentheit een onaf-

fcheydelike gefellinge van een matelik ver-

ftant is: want het is foo natuurlik te trachten

naeral 'r gene men gelooft goet te zijn, dat,

indien d'onverfchillende bequaem waren om
een rechte fchifting der faken te doen, fy'er

eenige fouden aenvattcn; maer^t is ongetwijt-

felt dat die flag van laeuwe gelleltenis, de
welke niet dan fwakke begeerten voortbrengt,

ook niet dan fwak licht geeft: invoege dat de
fulke niets met fekerheit kennende, ook geen
ding met halsfterrigheit vaft houden, 'k Ver-
foeke vergiffenis, Heer, van dat ik u de foor-

ten van befonderhedcn , dewelke tot mijn
verhael onnoodig fchijnen, foo naeukeuriglik
vertelle: 'k hoop echter, dat gyfe niet gehee"

onnut fult vinden; dewijlfe dienen, om u t

doen bekennen, hoedanig d'opvoeding is ge-

weeft van een man, die 't groofte verftant des

werclts
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I. BOEK. 117
ïirerelts foo wel heeft weten te verbergen : ende
die *t ook, als hy wilde, lbo bevallig heeft

weten te vcrtoonen. Maer om u gedult niet

te mifbruyken fal ik defe ftof niet breeder

uytbreyden, en ik fal u alleenlik feggen. dat
BrutHs de verftandige Damo tot een leydfter

hadde van fijn eerfte jeugt, en dat de voor-
naemfte navolgers van Pythagoras fijne mee-
fters waren, 'k Hebbe hem hooren verklaren

,

dat *f geeftige prijfen, ofre 't foere en behendig
berifpen , van die voorfichrige dochter hem
meerder dienft dede, dan alle fijne boeken.
Sy gaf hem felf fomtijts feer nutten raed,hoc-
Iwelfe hem niet dan een enkele opening van
't heymelikfte gevoelen hares herten fchcen
te doen. Want toen Brutus de jaren over
was, in dewelke men fich niet veel onderwin-
den mag in een groot gefelfchap te fpreken,
fonder eenig ding t'onpas te feggen, ver-

fcheen hy'er met foo rijpe reden, dat alle re-

idelikc lieden, waer medehy verkeerde , hem
:ten minften vijf ofte fes jaer toegaven. Dies,
al-hoe-wel hy noch feer jong was, ftelde Da^
ifMohem echter in 't getal van hare vrienden:
icndat feker niet fonder reden; want BrutHS
hadde van die tijt af duyfent goede en aen-
igename hoedanigheden. Hy dede felf een
reys in Grieken-land

, dewelke, fchoonfe
;inaer een jaer duurde, hem voorts de geeft:

jvoltoyde: en de luft: die hy hadde tot de verf-

ifen van S.appho was foo krachtig, datter hem
Idie hertstocht leerde maken, dewelke beter
|zljn als die van defe beroemde Lefbiane.

Boveu
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Bovendien, was hy kloekmoedig, foet, bt

leeft, gedienftig, en bevallig, ja lulcx totlici

de geboren, dat noyt eenig ander minnaet te^

derer gevoelens gehad heett. Echter en b.

minde hy niemant vierig teMetapont, hoew
hy *er lbo blygceftig leefde, dat hy van alle<l

Juffers beminc wiert. 'tl$ waer, dat, na h
Teyt, de vrientfchap die hy Damo toedroeg
foo krachtig was . datfe hem voor een tegei

gif diende, tegens die geweldige hertstocht
de welke hem federt foo wreedelik heeft g€
quelt, en die hem noch quelt. Hier komtby
dat alfoo L.tcimus en Tare^utnm niet kondei
laten na Romen te haken , Brutus van fijn eer

fte jeugt af in't hooft kreeg derwaerts te kce
ren. en veel eer te fterven als de doot van fijt

Vader niet te wreken. Hy feyde echter , dit

gevoelen tegens Turt^uima. niet, mits fy fuftei

was \ran den Dwingclant die fijn huys vernieh

hadde: maer immers, fchoon hyfe uytermate
lief had , haette hy echtet fchrikkelik Tarqui-

wuó, Hy fag evenwel niet al te klaer, hoe hy
konde hopen hem te beledigen, maer hy lieti

niet re denken fich t'onthouden van tot Me-
tapont te verlieven, overmits hy te Romenl
wilde fterven. Echter heeft hy my bekent,
dat eens ofte tweemael fijn hert genoegfaemj
was getroffen, en dat de ftaetfucht en d«|

vrientfchap defe uytfpruytende liefde hadde«|
verftikt. Hierom fchoon ten dien tijde ali*

de ommegangen van BrtttKs oppaffende en vry-

achtig waren, noemden hem de Juffers echter

onder hacr den Oppaffer foader liefde, ^tli

v?aer»|
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I. BOEK. 119
'^waer, defe nacm bracht hem eens in een for-

^ gelik geval; want gy moet weten, dat dien

«vermaerden Mtloy die door fijne fterkte in de
• Olympifche fpeien foo beroemt is geworden,

en wiens geelt foo groot niet en was als 't iic-

^haem, fich eens ging onderwinden met hem
te boerten , en hem gelijk andere te willen,

^noemen een OppalTer fondér liefde. Macr
hydede'tmet foo barflcn toon, dat Bmtus^

die buyten twijfFel feer opftuyvende is, fchoon

V hy , als hy wil , een groote matighcit van

geeft heeft, hem met een fchimpend lachje

i i?feyde, bereyt te zijn om toe te ftaen dat hy
! eenen Oppafler was fonder liefde : mits hy

;ook van fijner zijde bekende dat hy een min-

.: maer fonder aerdigheit was. Den vreefeliken

MilOf welkers fterktc niemant konde tegen-

ij ïïftaen, iich betrouwende op 't voordeel hem
r van de natuur gegeven , antwoorde Brutus

ifcherp: die, foo feer op de fterkte fijns ge-

V>moets betrouwende, als M$lo fich op kracht

van fijn lichaem verliet , defen beroemden wor-

'. ftelaer met een foo edele onverfaegtheit ant»

woorde, dat den anderen 't fich belgende van

igramfchap root wiert, en 't woort nemende,
. feyde , indien *t voor Mi(o heerlik konde zijn u

f t'overwinnen , foude ik u wel haeft leeren dat

' 'er een ongelukkige vermetenheit is, u ftraffen-

/de over die, welke gy hebt, van te vertoornen

man, die foo haeft hy maer wil u fal ver-

.«pletteren : 'k weet wel , hervatte Brntus ftrafle-

ik , dat Mtlo van fijne jeugt aen is gewoon met

.irenen jongen ftier te fpeien, en dat hy'ereen,

//. D(€L F toen
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toen hy in Olympifche fpelen was, op fijn

fchoudereii droeg, maer ik en weet nier, voeg
dehy'erby, met een verachrend lachje, oft<

hy gewoon is jonge leeuwen re beftrijden. Di
feggende varre Brutuj twee degens, dewclki ^
hy eenflacfdiefe droeg, en by geval ter plaetft f
daer Mtlo en hy wandelde voorby ging afnam,
Maer hy hadfe defe flaef naeulicx ontnomen, é:

ofte hy en wierper Milo een toe, neem deferl
degen

, feyde hy , en indien gy uwe verkregen* •

eer wilt bewaren, foo veracht niet een vyant, i

die, hoewel gy llcrker zijt als hy, gelooft groo- c

ter hert te hebben dan gy. Op defe woorden
grinnikteMÜo trorfelik » eu grijpende den degen
die defeu doorluchten Romeyn hem toewierp,!
week twee ofte drie treden te rugge, en-5r«/«jï
met een dreygend gebaer aenfiende . feyde hy

'

regens hem, onbel'uyfde jongen, dwingt my
niet, met in mijn geweer te loopen, ute door-
llooten, want ik overwin niet geerue fonderj-
heerlikheit. Maer met Mtlo defe woorden hadl
uytgefproken, wierthy gewaer dat hy alle fijne
kracht van deen hadom den vyant die hy niet en
vreelde t'overw innen: want -ffr«/;r/ met eenon-
geloofFelike lichtigheit op hem aenvallende, 3

ibude hem fijnen degen dwars door 't lijfgeftoo- c

ten hebben, mdien hy niet veerdigde rteekdie :

hy hem bracht had afgekeert , door een flag van
ter zijden, die 't vier uytbeyde de degens dede
fpringen, foo fterk was den arm van die hem gaf. 1

OndertuiTchen , overmits Milo wel wift dat al
iljn voordeel was gelegen in hem aen 'tlijf re^
komen , vergat hy hier toe niet*. lader daet hjT

vaar
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1. BOEK. 121
wasgrooter als de gemeene flag der mannen,

hy was bynaer de helft ouder als Bm/us: hy

. haddefich al fijn leven in de worileling , en in

al andere oeffeningen des lichaems , daer behen-

digheitenfterktetoe noodigis , geoeffent : hy

wiert gehouden den voornacmften VVorftelaer

vanJewereltrczijn; en hy was foo ongemeen
fterk, dat 't volk, niet konnende gelooven,

dat d'enkele natuur hem diergelijke mocht heb-

ben ingeftort: feydc, datfe hem quam door

fekeren fteen welken de kracht hadde , van eea

boven naruurlike fterkte, acndic hem droeg,

te geven. Maerof wellA///ö dingen dcde, die

men waerfchijnelikeenenReus had mogen toe-

fchrijven , gaf hem BrutHs meer werks dan hy
dachte: want hy ftreed met fuiken oordcel»

^ dat 'et Mtlo onmogelik viel hem aen te treffen,

' hoewel hy niet en focht als hem ter aerden te

vellen. Want Mtlo hadde naeulicx gedacht»

•i't geen hy wilde doen, ofte Bruins yan plaets

fveranderende , moft Mtlo van voornemen ver*

anderen : foo groot was de behendigheit van

Bru:us om te Iteken, en in 't felve oogenblik

den degen t'ontduykelen van dcfen trotfen

vyant: die niet fockende als hem aen 't lijf

te komen, bynaer niet en dede dan fijne fla-

fefi»H|gen afweeren, wel wetende, dat, indien

Éfwy hem eens konde grijpen, d'overwinning

pvMhem feker was. Brutus dacht echter in defe

fi»Mgelegentheit om hals te raken: want Mtlo

;r^;i!fcen fteck door fijnen linkeren arm heb-

jiu^fcende gegeven, wiert Mtlo^ flende fijnen

fUUfilryauds degen in fijn bloedt geverwi, foo

ri F 2 ge.
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geftoort, dat hy met kracht naer Brttfus roe
vloog, die hy by de Ichouder greep: mae
alfoo hy hem met de linker hanr greep, fsner
te hem de wonde die hy had gekregen loo ge
weldig, dat hy, hoe leet 'them ook was , ge-
vatte moft laten glippen. Dies Brufns, üch
metter veert reddende, fich met meerdei
kracht dan te voren herfteide. Den troffen
Mf/o fïch in dien ftant fiende, wilde Brufus
voor de tweede mael aenranflen, maer mits
hy door fijne wakkerheit foo fwaren flag ont-
week, wiert Af/U heel geftoort, die vinnig op
hem aendringende , hem eenen flag van ter
zijden op 't hooft wilde geven , waer door hy
onfeylbaerlik foude nedergevelt zijn geweeft,
indien hy hem geraakt hadde. Maer Mz/a
fijnen flag hebbende gemift, geviel het, dat
de felve fterkte, die hem moft doen overwin-
nen , diende om te maken dat hy overwon-
nen wiert

: want met hy Brnfus eenen twee-
den flag wilde brengen mifte fijnen degen fija
vyant voor de tweede mael , en trof eenen
boom, daer hy foo diep invloog, dat hy'er
dien met gewelt willende uyttrekken, 't niet
konde doen . fonder den felven te breken.
Maer 't gene in Brufits wonderlik fcheen,
was dat hy den degen van fijn vyant belem-
mert fiende, kort ftil hield, fonder met die
kans fijn voordeel re willen doen, Mtio door-
ftootende, gelijk hy in foo gunftigen oogen-
blik licht had konnen doen. Sy lieden dus
ftaende, quam de flaef, dien Bru/us de mee
degens had afgenomen , «n die hulp was gaen

halc

t

I

f

3

5
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• halen omfe te fcheyden, met een hoop volcx

..wederom, *c welk hun verplichte denftrijtte

,
eyndigen. OndertuiTchen was Miloy door-

dien hy in 't onderfpit was geraekt, foo gru-

welik geftoori, dat hy naeulicx wift wat hy
dede, en in defe verrukking vatte hy dien

^boom dier 'c ftuk van fijnen degen noch in-

|ftak, en fchudde die met fuiken gewelt , dat

hy hem uyttrok , meenende da er mede die naer

hun toe quamen te verpletteren. Defe ieldfa-

me daet van kloekheit gaf Brutus een nieuwe
heerlikheit, want daer en was niet foo onver-

wacht als te fien een man , foo jong en fwak aU
hy, een overwinnaerte zijn van den vreelTeli-

ken Mtloy die in heel Grieken-lant niemant
' had gevonden die hem konde tegenftaen. In-

dien de wijfe Damo haerook niet had gedient

jvan al 't gefag datfe op Milo hadde , om hem
re verplichten tot *et verdragen der fchande

»

lie 't hem was, overwonnen geweeft te zijn,

jfoude hy eenig onbillik gewelt tegens Brutus

'gepleegt hebben. Maer fy wift de bitterheit

^^v' van fijn gemoet foo wel te matigen , datfe hem
* dwong t'omhelfen die hy liever foude verftikt

'hebben , indienfe de wreetheit van fijnen aert

,

^
i^'*'*' idoor d'eerbietdie hy'er toedroeg, niet hadde

Bt*f! iwederhouden. Siet hier Heer , hoedanig de
(*«^ ikindsheir van Brutuó is geweeft, die zederc

Idit fchrikkelik gevecht by de Juffers noch be-
ter gefien was , dan te voren : want al-hoe-wel

Icdapperheit de deugt niet en is der vrouwen

,

Is het echter ganfch feker , dat fyfe beminnen

,

?ö datfe fomtijts tot voordeel van defe onrecht-

E veer-
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124 C L E L I E,
vecrdig gaen regens andere goede hoedanighi
den, (lellende Jieden, welke nier dan kloekaer ï

zijn, voor andere, die verfcheyde deugden hel i

ben in plaers van eene. Dus Brutus , (ich mee i

gepreien , en berer onthaclr fiende : als nac ï

gewoonte, roeide in fijn herr een heel krach t

tige geftelrenis om verlieft re worden op ee f

feer beyallike dochrer> de welke hy op eengs ;

noegfame bcfondere wijle kende omfe u t r

verhalen. En ook , alhoewel her defe dochre i

nier en is, die Br^ttus groorelicx en krachrii i

heeft: doen verlieven , is her echrer eenigün \

hare kennis, dewelke dede dar hy re Romei 3

weder keerde , en dar hy *er fulker wijfe leeft e

als gy fier. Cy moet dan weren dat 'er eer»
feer gaeuwe dochter te Crorone was, genoemit'
Bellamey die mtx. Damo eenen handel ded< 5

van brieven: foo darfeaen malkanderen fchrij- 1

'

vcnde als twee Perfonen » die geen faken fa-, i

men hadden re verrichren: en diedenanderec '

'

niet dan geheymen van vrientfchap hadden t€

fcggen, malkanderen rekening deden van ha-j.*

re geneugten, en voornemelik van de nieuweU
Vrienden, ofte van de nieuwe Speelnoorjeti»

diefe kregen. Soo dat Datv.o op een tijt eenens i

briefvan BtUcwire ontfangende , dien aen Brn-

tHs toonde , en feyde , datfe om 'er op t*ant-

.

woorden hem groorelicx van doen hadde. Bnt-\

tus mcenende dat *et raekre eenige faek op

'

welke hy Damo konde bericht doen, brak den
brief open, en vond 'er in,rennaellen by,de-ï

fe woorden; ten minften weet ik wel dat i

de ün niet fal veranderen.

BEL



i: BOEK. 12^k
1^ BELLANIRE AEN DE WY-

SE DAMO.
Pf Ik^dixche myt yim.int als a te mogen hem'mnen ^

.

. ofidertHjfcheH moet ii^ u benchtettf dat tk. Wf/f-

. tl'* vrieudtme heb gevonden y Joo heminnelik^y dat,

V alhoewelgy tny hebt beloojt geenmeuvcs vrtentfchap-

Pen te nhi\en, gy ongetwijffelt u woort zond wha^-

Jen, ind/en gyjè Joo wel k^nde ^ als ik^fe kenne,-

. U^ant eindelikSt is een dochter die duyfent aentrekr

\l^ltkheden heeft in\r Perfoony die gaeu , en die

, goet ts , die aUe de neyg ngen edel heeft ,
welks^s

. ommegang ganfch aengenaem is» die noch grillig y

. Moch hooveerdig iSf dte hare vriendinnen krachtig,

liefheeft y die ^ fckoonfe u niet als door defaem en

i ks^t, niet anders doet als van u fpreken , en de,

tny duyjent teedere getuygeniffen van hare vrient^

... , fciiap gteft. Met oorlofbericht tny, of ti^y fonder

. . ondankbaerheity haregenegentheit mag aff/aen; of

. Yj.'^»
fonder tt ontroH te z.ijn , haer een gedeelte van

iffldill^^
wjywf mag geven: want dewijl ik^n mijn hert

* ,\^.heb opgedragen y ditrie ikjer V en zy gy '/ my toe-'

laet y die aentre%eltks fn nieuwe vrtenim met ont-

\fangen» fchoon il^ niet te wel en weet hoe ikjt fal

maken om *er den ingang te beletten.

Na dat Brutus (die tot Metapont eenen ande^

re naem voerde , welke my thans niet voor-

komt,} defen brief had gelefen , feyde hyrcr

gens Damo dat hy hem heel geeftig vond , dog

niet begreep hoefe hem noodig had om'erop

t*antwoorden. Gy fult'et fien foohaeftalsik

*er op fal hebben geantwoort , hervatte fy half

F 4 lac.
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Jacchende , maer als uwe antwoort gedaen is

hernam hy, kan ik'eru niet in dienen. Al

gy Ie hebt geleien , antwoordc fe , fult gy m'
leggen wat'er u van dunkt. En inder daet
Damo , een tafelboecxken nemende, fchree

aen BeUanirc. waer na het Z?r«/;r/ gevende, lai

hy *er in dit briefken , dat ik u gae verhalen.

DAMO AEN BELLA.
NI R E.

Omute hftuygeH, dat tl^ oprechtfle tnefffck-

van de roereit bex
, beken ik^ openhertei^j V my ee»

nigfws heeft i^rblijd, dat gy mj eenen dekpiantel
hebt verfchaft, om V woort] V vcelk^tk^n had gege^

veVf van geen nicMvoe vrtentfchappcn meer te ma»
l^n, niet te houden : vtant indien gj een aengenatne
vriendin hebt gevonden

,
mag tk^ my beroemen foo ;

aengenamen vrient ontmoette hebben ^ dat ik^ge»

loof hy vceerdfg is , den minnaer te z^ijn van dit

fchoone welkf gy afmaelt : want hy heeft immers
foo veel aentre^likheden tn den geefl , als fy in de i

oogen kji» hebben» en meerder goede hoedanigheden
(

in de zjel , dan gy tn al de mannen, die gy ojt
j

kendet^ hebt gevonden. Invoege dat il^, om op-

rechtelik, tefpreken^ ten minfien foo veel moey/e
foftde gehad hebben om het ontfangen van defen '

nieuvoen vrient teweeren, als gy hebben fond, in-

dien ik^H wilde verplichten met uwe mettwe vrtendin

te breken, \Stae dantoe^ dat wy den anderen
onderling ontroH zijn ; en dat. om uw' en mijne over.

winning beter te verfekeren, wy de twee Perfoonen

die ons liefhebben, i^rpltchfen'elkaftderen te bemin-
'

ven ,
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I. B O E 127
eftf ttyt vreefe, dat^ mdten uwe vriend/» eeften

limaer hadde , die mijHen vrie»t niet ware» z^y ti

iet verplichte my te verlaten: en dat, foo mijnen

rient een meejferjfe had,dte uwe imendm met tu.i/,

y niet en trachte my te verffUchte» , om u minder

riefttfchap toe te dragen. Stelt dan voor ''t geen

» n koom te fsggtn eten de beminnens-tveerdtge Per^

Ton, die mj een gedeelte van h hert ontfiteit, en

\\fol'fy^Df voorflel doen aen hem , die n in't mij"

tgefelfihap hond, .

Maer na dat ik fie , viel'er Amiicar tuflchen

,

• e wetenfchappen hebbenden geeft derdoch-

. ervan Pythagoras niet bedurven , dewijle fy

ooaerdig fchrijft: en hare Philofophie is niet

.1 te ftreng , mits fy de liefde niet en bant uyt'et

Ljefelfchap harer vriendinnen,

r In 't tegendeel , hernam //«rw/W»/» geloofr-

le dat men om recht deugdelik te zijn, van

}en lieft-dragenden aerr moet wefen; om dat

pijJnen de deugt niet krachtig kan beminnen , in-

/^fllien men tot een teedere liefde onbequaemis,

ilJvIaer om de wacrheit te feggen, indien de

^Ochilders de liefde ,
gelijk fyfe haer inbeeld , af-

^inaelden, foudenfe hem fijnen windel , fijnen

-^J300g. en fijne pijlen ontnemen: en hem niet

. iijdan fijnen fakkel laten behouden: want die

Isvijfe Dochter fegt, datfe geen blinde liefde

Ican verdragen, en 'r genoeg is, dat een hert

in brantzy fonder het noch met pijlen tewii-

'"nien doorfteken. Eindelik fy fuyvertdefe hert»-

itocht foodaniger wijle , datf'er niet Ichadelicx

verlaet, hoewelfe haer niet aengenaems ont-

eemr. Maer om weder tot BmtHS te komen

:

F j naef
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den bri<naer dat Damo hem den brief dleCeaenBeUam

fchreef, getoont had , geliet hy fich niet te ve:

ftaen dat hy dien aengenamen vrient was, va
welken fy tegens hare vriendinne fprak: en h
dede 't om haer een faek , die hem behaegde
klaerder te doen feggen, maer eindelik noot
facktefehem haer duyfent fout te bedanken. Hi
feyde echter dat hy ^fliatttre , naer 'r gene fy'aei

•er fchreef, noyt zoude durven fien : maer fe ant
woorde, dat hyfe in 't kort zoude befoekea
mits fy was gefmt een reyfe te doen naer Cro-
tone: datfe Tar<juma hadde verplicht om mee
te gaen, en dati 'er zoude verplichten ook hem
lucdc te nemen. En inder daet wiert de fake
veertien dagen daer na alfoo uyrgevoert. Maei
eer \ dus verre quam fchreven Damo en BeUamn
den anderen noch met foo vele aerdioheit als
vrientfchap: foo dat toenfe malkanderen qua-
men befoekcn, ^r;r/«/ den geeft van BtUamre^
die hem wonder wel ontfing , cn oprechtelilc
bekende , dat Damo ongelijk zoude gehadt heb-
ben, hem hare vrientfchap te weygeren

, alreCf
de heel had ingenomen. Maeralfo^o dcfe nieuw»
vriendin diefe hadde toen niet te Crotone was,
en datf'er binnen vier dagen verwacht wiert,be.
floten defe twee beminncns weerdige Peribnen
de bevallige Chryfts, want dus hiet defe fchoone
dochter, eenen foeten trek refpelen. Tot dien
eynde feyde Damo

. de welke niet onbekent was,
dat Byarus, als 't hem in 't hooft fchoot, fijnen
geeft foo wel kondc verbergen, als vcrtoonen,
xe^cns BeUafidre dat om hare vriendin te meer te
verralTcn, £rnfuf d'eerfte mael dathy Chryfi

quam
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I. BOE K. 129
quam befoeken den dommerik moft maken ^

om te fien hocfe den minnaer van den welken

fy'er foo groote dingen had ingebeeit, zoude

ontfangen. Bellamre die voorftcl hebbende goet

gckcurt , en Brutits feggende dat het hem mak-

kclikcr en raedfamer dacht in *t eerfte befoek fij-

nen geeft te verbergen» dan dien metter vlucht

te toonen , beloofde de fchoone Chryfis foo

louter te bedriegen, datfe hem zoude verach-

ten. En ik, hernam Bellamre» belove u, datfe

foo hacft alffe u kent, uytermate fal ach-U
ten. ^tSal dan ter liefde van u zijn, antwoorde

hy: 'cfal veel eer ter liefde haers felfs zijn,

hernam bevalliglik Aimö, dewijle 't feker is,

datfe fich groot ongelijk zoude doen, indienfe

u kende , fonder u te achten : dog om oprechte-

lik te fpreken, 'kengeloove niet, dat gy't ver-

bergen van uwen geeft fult te boven komen*

'tEn is niet, voegdefcr by, dat, als gy by lieden

zijt,die u tegen de borft zijn. gy niet geweldig

verfchilr , van 't gene gy zijr, als men u by Perfo-

nenfiet, die u behagen; dan noch luyfterr gy

toe als een man , die ren minften te recht kan

verdrietig zijn, wanneer men faken feyt, die niet

feergeneuglikezijn. Wat'er van zy, hernam hy,

*k verplichte my, om Chrjfis re doen gelooven,

dat ik ganfch geen verftant heb , en 'er te dwinge

om myfienlike teekenen van hare verachtingte

geven. Voor.my, vervolgde BdUmre, 'k begin

foo wel als D^mo te vreefen, dat gy Cmyfts

niet fult konnen bedriegen : ondertuachen

is 'er niet onluftiger als een aerdige bedriege-

ry aentc vangen, fonder die wel uyt te werken.
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u m^ rry grooter gevaer

, antwoorde
BrntHs, indien gy my belafte, d'achtina van
Chryfi met 'teerfte belbek te verwerven,
haer groote en fchoone dingen te feggen, ea
haer tot verwondering te trekken, in plaeti
van te maken datfe my niet en acht ; want inder
waerheit *k en vinde niet laftiger als dengaeu-
wert te fpelen

, noch niet foo gemakkelik als
verftant dat men heeft niet te toonen. Echter
hebt gy 't feer groot om 't foo lichtelik te kon-
nen verbergen

, antwoorde Domo ; maer indien
ik foo veel heb als gy fegt, hernam hy half lac-
chende, fal my 'tgeen ik denk foo fwaer niet
vallen te doen: wy fullen 'tfien, hervatte £e^
hftfre

, maer ik vreefe feer dat gy bedrogen zijr •

en dat gy Chryfis nietfult konnen bedriegen.
*t Geen ten voordeel van Brutus leyt, antwoor-
de is dat 'tzy hyfe bedriegt, ofte dat
hyle met bedriegt , 't hem altijt feer heerlik
fal zijn: want indien hy al fijn verftant niet kan
verbergen, fal men feggen , dat het feer rrefFe

-

hk voor hem is, 't foo groot te hebben
, dathy

*ruytfteken niet kan beletten: en indien hy 't
verbergt

. verdient hy noch grooter lof. door
gaeuw genoeg geweeft te zijn , om voor een van
de geeftigfte dochters der aerde 'tgrootfte ver-
ftant des werelfs te verbergen. Brutus antwoorde
op defe heufheit door een andere, en hunnen
ommegang was dien dag foo foet en foo aenge-
naem

,
dat Bellamre niet konde begrijpen , hoe 't

Bmtus mogelik zoude wefen fijnen geeft niet te
vertoonen^ Maer eindelik naer drie dagen quam
Ckrjfi re Crotone : en fy quam foo laet binnen

,

dat
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iiiemant konde fpreken, die*er ofte van

^%Bri4tus , ofte van Damo mocht berichten. Onder-
tuflchen BeUantre , die haer door 't verraflen van
hare vriendin groot vermaek had ingebeelt,ont-

bood 'er door een flaefdie Chryfts aen '^er fond

,

datfe feer bedroeft was haer niet te konnen gaen
befoeken , overmits fy *er niet te wel gevoelde ;

roacr dat fy , indienfe foo verplichtende aU
fchoon was , haer terftontna den eten zoude ko-
men befoeken. Invoege dat Chryjts , die tot Bel-

lanire al de vierigheit van een nieuwe vrienrfchap
hadde , heel tijdeUk by 'er quam. Maer fy was'er
Inaeulicx ingekomen , ofBeUamrt feyde haer na
"'ccrfte plicht-plegingen , dat eindelik defen
ieuwen vrientvan /Piiwo ,'twelk haren minna er

ofte zijn , te Crotone was , en dat hy dien dag,
et de wonderweerde dochter , die hunne ken-

is had gemaekt, zoude by'er komen. Maer met
erlof, feyde fy al lacchende , doet my niet lie-

;en , en vertoont heden al uwe gaeuwigheit ; en
aet-pleegt felfmijnen fpiegel om u hulfel netjes

e ftellen , op dat uwe fchoonheit alle haren luy-

':er hebbe. Ah ! ^f/Z^wré-, feydefe, foo haeft men
eeft wil hebben verheft men die , en ik hebbe
emnoit, als ikVromdenke. Maer voorts,
oegde fy 'er by , hoe bevint gy defen vrient van
'>amo? 'k bevind, hernam BelUttirt, dat 'et de
aeufte man van de werelt is , en dat, indien gy
ijn hert kond winnen,gy een overwinning uwer

weerdig doen zult. Maer voorts , vervolgdefe

,

0 om hem en u de bereurering van d'eerfte plicht-

vuS pleging afte nemen , fal ik hem, naer de gewoo-
ne wijs niet by u brengen , en het doen van 't fel-

F 7 Tf
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ve uytftellen • tot den ommegang daer toe gcle-

gentheic geve» Chryfis 'r gene hare vrienden fey-

de toeftaende begondefe van DamOy die een oo-

genbUk daer na in quam » te praten : maer,fy was

'er naeulicx, , of BeU^mtre \ woort nemende , fey*

de defe beminnelike dochter, haer Chryjts j^tïx*

biedende , met verlof, {let ofd*oorfaek,van mij*

ne ontrouw is t'ontfchuldigen , en of ik fonder

onrechtveerdighcit mijne vrientfchap konde
weygeren een Perfoon die 'k geloove felfs d'U!»

we , die veel dierbaerder is dan de mijne , weer-

dig te zijn. Damo antwoorde op dele geeftigc

aenfpraek , foo voor BeUamre als voor Chryjls

heel verplichtende wijfe: en Chryfis fprakmet
fuiken ver ftant, datfe Bellamre rechtveerdigdc

cnDamo bekoorde. OndertuiTchcn quzmBiu»
rus: maer alhocwelfe wift , dathy om Chryftstt

bedriegen fich moil vermommen, ftontfe felC

verfei door de wijfe op de welke hy te werk ging:,

want inkomende veranderde hy de fwier van fijn

aengeficht , hy maekte een dommigheit in fijn

wefen . en hy had een ongefchikte en lofle be-

leeftheit die Chryfis heel bereutert maekte , toen

fe hoorde dat BeUamre hem hiet # gelijkfe ver-

ftaen had dat men den vrienr der dochter van
Pjthagoras noemde. Maer indien fijne inkomft

haer ontfette, fijnen ommegang verfchrikten'er:

want twee uuren lang onrfnapren hem niet een

geficht noch niet een lachje , dat'er konde doen
vermoed en , dat hy enkelik de gemeene fm had,

vry verre van een uytftekend' verftant te heb'

ben , Niet dat hy ganfch uytfporige dingen feyde,

maer 't is om dat hy in al ü|ne praet een foo na^

tuur-
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*Muurlikebottigheit hadde, dit het onmogelik

W was fich in te beelden , dat die foo fprak , konde
bequacm zijn tot veynfen. Chryfis beeiden't haer

i ook nier iu, en fe geloofde vaftelik datdiefe lag,

^Hdefelvc niet en was vanden welken men haer

hadgefproken. Invoegedatfe 5<?Z^4«/rf naderen-

de ; tegen 'er feyde , ey met verlof, wat vermaek
neemt gy in my een pert te fpelen ? want is 't niet

waer dat mijn bedriegen te dier gekocht wort»
- door fclf foo lang den ommegang van den dom-
ften allermenfchen te verdragen. BeUanire ydit

g *tgene Chryfis feyde ganfch vermakelik vond,
; dcwijl't eenteeken was, datfer recht bedrogen
= hadden, lachte fooluyder kele,dat Chryfis ^itïZ

5 gcfterkt in't gevoelen daerf'in was, dat hare

! vriendé haer een pert fpecldc: maer 'tfeldfaemfte

.V was, dat, fchoonfe wel begreep datfe bedtogen

V wiert, fy echter de wijfe op dewelke fy *t was niet

begreep. Soo dat hoefe meer fprak hoefe^.iwö

Pen BeUatttre meer rijtkorting gah wantdoorde
dingen diefe feyde dedefe blijken , datfe niet ge-

loofde dat ^r«/«/^r«/«i was: en fy geloofdehem
foo weynig bequaera, om'tgeenfefeydete ver-

ftaen, datfer niet ontfag't felve voor hem te feg-

gen. Ondertuflchen dcfe man die fo domfcheen,
liet afhet te zijn, fo haeft BeliAHire en Damo 'tbe-

geerden,en hy ontfteldeC/;ry/7/ foodaniger wijfe,

dat, naerhem een quartier uurs te hebbé hooren
fpreken,fy eenfchreeu vol verwondering gaf,die

feniet konde inhouden. Sy wilde felf krakeelen

•:t:*l
tegens5r/^.w/re, en feyde haer, datom'er vanha-

reloofheitteftrafFen fyeenigelufthadomhare

p3i
I

vrienden liever te hebben dan hare vriendinnen.
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i}4 C L E L I E,
Ey , Me-vrou , ieyde toen BrntHs, en fftandertf

niets ten mijnen aenfien in de voorwaerden die

tuflchen onfe twee vriendinnen zijn vaft geftelt:

en gedenkt dat iic uwen minnaer, en niet uwen
vrient , moet wefen. Gelijk ik BeUatiire vry min-
der fpijt zoude aendoen, antwoordefe, indien

ik u gunftelik voor mijnen minnaer , dan als ik

u tot mijnen vrient nam, fult gy goet vinden dat

ik my niet en onderwerpe de voorwaerde van
twee Perfonen die niet deuken dan hun tot mij-

ne koften te vermaken : Ah ! Me-vrou , riep

BrtttHs , indien gy Bellitnire een gevoelige fpij;t

wilt aendoen , en hacr alle uwe vrienrfchap on-
trekken , moet gy een weynig beminnen ; want
meent gy fonder dat de genegentheir , de welke

gy die beminnens wecrdige Perfoon toedraegt,
te^konnen verminderen? Gelooft my,voegdi
hy 'er by, men vemierigt de vrientfchap niet dooq
de vrientfchap; daer is van noode eenig ding
fterker als fy, omfc te jagen uyt een hert datfe

befit; en 'er is niet dan de liefde die machtig is

recht te doen 't gene gy begeert. Want men kan
immers verfcheyde nieuwe vrienden hebben,
fonder d'eerfte yets t'ontnemen , men deelt fij-

nen geeft lichtelik in verfcheyde vrientfchap-

pen : men heeft vrienden, van de welke 't ge-

noeg is de geheymen re weten fonder hun de fij-

ne te vertrouwen : andere zijn 'er die men ge-

wichtige faken feyt, en de welke men geen klug-
jes zoude vertellen : en in*t tegendeel fijner eeni-

ge, die men duyfent geneuglike kleynigheden
fegt, de welke men van geen ernftige faken zou-
de willen fpreken; dus fcheptmen vermaekby

d'ecu
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jd'een en by d'andere , en hoewel het zy op ver-

icheyde wijle, ismen echter altijt feer blijde te

vefen by alle dePerfonen die men vrientlchap

oedraegt; maer , Me-vrou , ibo en is 't niet met

ie lietde : want hoe weynig dat men heeft
,
foo

Degint men by naer geen foetigheit meer in de

irrientfchap te vinden: en wanneer men't hert

ce recht geraekt heeft zijn 'er geen aengename

j vrienden, noch behagelike vriendinnen meer;

al 't gene tijtkorting gaf, doet'et langer niet ;
de

. wcerdfte Perfonen vervelen: de vermacklikhe-

''!lden felf zijn langer geen vermakelikheden ,
foo

"
smenfemet de Perfoon die men bemint nieten

deelt : en eindelik de liefde kan foo alle de foe-

tigheden van de vrientfchapweg nemen , dat in-

dien gy u ten vollen o ver BeUamre w ilt wreken

,

gy beüuyten fult een weynig liefde te hebben.

Dewijle fulcx is, antwoordeC/;r7///al lacchende»

1 fal ik feer acn u verbonden zijn , indien gy Belia-

K Mtre kont bewegen omfe yemant toe te dragen

»

q op dat mijne vrientfchap haer niet langer aenge-

l^naem zy. Ah ! aentrekkelikc Chryfis, antwoorde

BH BrutHs heel bevalliglik, indien gy dat dedet foud

gy u op u fel ven wreken : want gy foud u van 't

foetfte ding des werelr* berooven, om httBe/ia-

t: wre te geven , dewelke fich daer na weynig foude

bekommeren de foetigheit uwer vrientfchap te

hebben verloren, indienfe die van de liefde ge-

fmaekthaddc. Maer met verlof,feyde toen Z?.i-

tno, fegt my, wie heeft u foo wel leeren fpreken

van een drift, dewelke noch noyt volkomen

meefterfle van u hert is geweeft ? 'k Ben , Me-

vrou , hernam hy , foo tot liefde geboren ,
dat

felts»
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C E L L I E,
Mts wanneer ik niet beminne/k my door d<
enkele gedachte van te kennen beminnen, een
gevoelig vermaek aendoe. Hier na Chryfisxtn
vollen geftilt zijnde , viel tuflTchen defe Pcrfonen
een leer aengena men ommegang: 'cis waer, hy
Wiertgeftoorr

.
door d'aenkomft van een Juffer

die de ftrengheit op 'er aengellcht droeg: wel-
kers daden alle knibbelachrig waren: en die
doorhaer enkel opricht,al'fgene vermaek ge-
noemr wort fcheen te verdoemen. Soo dat BV/**
rtrf. Darm

, en Chryfi diefe kenden van praet
veranderden

. en BmtHs heel verfetcen : wanr hy
fagfeganfch andere alsfe een oogenblik te voren
waren. Hierom foo haefl defe Perfoon was vet*
trokken, fpoedehy fich omre vragen war dié
ftrenge Juffer , dewelke hunnen ommegang had
gcftoorr. voor een was? Die Juffer, hernam
Chry/is bevalliglik, is een vrou dewelke een na-
volger van den doorluchten Vader van Damó
debeleeftheic en de reden heeft doen verliefenr
maer'tgene moeyelikft valt. is datfe'tniet a^
leen is

,
die te Crorone gelofte van defe wreedé

ftrengheir
, dewelke foo veel quaers doet als den

achrerkiap
, gedaen heeft : want het zijn een deel

vrouwen van gelijken aert, dewelke my gru-
wehke fpijt aendoen. Maer noch, antwoorde
B^Htus, foude ik wel gcerne weten, hoe men
hun de deugt, onder foo afgrijffelikenaenficht
heeft konnen doen beminnen. Omude Hifto-
riévan hare ftrengheir ter dege te verhalen»
antwoord«fe

, moet gy voor eenen onfeylba-
ren gront-regcl ftellen dat men fijn natuur
met verandert. Derhalven fchoon de leer van

dei
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\en \vi>ren Pytha^oras maer eenerhande zy

»

sfe echrer naer de verfcheydene verftandca

iiefe hebben aengenomen leer verfcheydelik:

jcvat. Dus onder fijne navolgers fich bevin-

lende een aenfienlik man met een middejma-

rigverftant en ftreng van aert. heeft delen

fijne leeringen veelt ijrs qualik verftaen, en

die nacr fijne finlikheit uytgeleyr: ja heett

fich eindelik gefmeedeenangllige zedekunuc,

dewelke alle die een reclufchapen geert heb-

ben vervaert maekr. Hier toe . ftyde hdU-

ftire behoeft men maer te fien op hoedanige

wijfe de Juffers, die fich onder fijn beleyd

hebben begeven, fprcken en te werk gaen: fy

hebben foo wanfchapene bekommerniOen

,

dat men niet kan begrijpen, hoe vcrftandige

vrouwen hun foo kluchtige dingen konnen

laten wijs maken: en roegden'er A»wj^by,

. 'tfeldfaemfte is, dat defe naeugezctte Jufters ,

die de liefde felf in fchildery niet foudcn wil-

> len aenfieii, alle de vrouwen verfcheuren,

lichtveerdelik dVenvoudigfte daden veroor-

deelen, niet konnen verdragen de geneugreri

diefeniet hebben, hunne weerdrte vriendm-

nen, felfs niet fparcndc ; wat te leggen vin-

... den op al 't gene dat fy niet doen ; en qualik

duyden alles dat in'er afwefeu gedaen wort,

. cn alle 'r gene datfe niet verftaen. Voorts

.13 zijnfe wonder nieufgierig, fy willen weten

*
alles wat in d^andere gefelfchappen omgaet,

om'er in de hare qualik af tefpreken; fy be-

nijden felfde vermacklikheden, diefc niet wil-

len genieten , en fc zijn door hunne gewaendc
deugj

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



•f

V

li» C L E L I E,
deugt foo ingenomen

, datfe al d'andere Tuffen
houden vooronreyne , die hunne gemeynfaem-
heit niet weerdig zijn. Maer voor my , 'k fal
noyt deugdelik achten die, welke de deugt
nier gebruyken, dan om hooveerdig te worden

,

en om al die hun niet gelijken te verachten.
Noch IS »et ongemeen

, vervolgde BelUmn, dat
ailedefenaeugezette, die foo llrengelikdeda-
den van andere hekelen, noyt eenige quade
hebbelikheit af leggen: want ik keii'er een
die d'oploopenfte Perfoon van de werelt is , di
haerleven lang, demoeyte niet eens heeft oe-
nomen

, om d'eerfte bewegingen hares gemo^rs
te wederhouden

, en die eeuwelik roept en tiert
tegens die in haren dienft zijn : een andereken
ik, diefooluy enfoo vadzigis, dat 'er, mijns
bedunkens, dagen zijn, in dewelke fy niet
eene voet foude willen verfetten . om ^t geluk,
indien 't na haertoequam, tegemoette paen;
k weet'er een diezoogierig is , datfe, al-hoe-
welfe hare fchoonheit feer liefheeft, na laer
t gene haer fchoonder konde doen fchijnen:
enik weer'er vier ofte vijf, die vry verre van,
als Pythagoras

, by wilde vruchten te leven

,

foo geeriie goed cier maken , datfe al haer leven
met eten

, ofte met te denken watfe fuUen eten,
overbrengen. OndertulTchen , om dat defe
Tufters wijfe zijn , en datf^er al de gedaenten af
hebben

. verachtenfe al de werelt . en gelooven
datm'er behoort Tempelen te bouwen, en wie-
rook op te ofFeren. Maer in wiffeling , her-

v^'ï ^'''T'
^^^^ ander navolger van mijn

Vader, die fijne leer opeen andere wijfe heeft

Ie
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I. BOE 1^9
lytgeleyt: want hy heeft vriendinnen die hy
ijn gevoelen inlcherpt , dewelke nergens in

M Varigheit vinden , en dewelke mits fy niet be-

m 'eeren dar men hunne daden ten ergften duyde,
iic van andere , hoe ftrafbaer f ' ook zijn , altijt

;cn gunftigc fin geven. Sy feggen felfa , dat al-

cen de meening een daet kan quaet maken:
[nvoege datfe fomtijts met de befte meening
.ies werelts de grootfte fotrighcden van de aer«

ie begaen. Onder defe vrouwen is de onge-
bondenheit foo groot , dat men mag feggen, fy

hare eer ftellen in 'er geen te hebben : want f 'en

bekommeren hun niet dan met 't gene haer ver-
maekt, en met dat 'er tijtkorting geeft: ja fy

dienen hun felfs naer hare fmlikheit met een
voorbeelt van vriendelikheit, 't welk mijn Va-
der in Egypten toonde, toen hy de Viflchers
verplichte hem al de vifchdiefe gevangen had-
den te verkoopen, om die 't leven weder te ge-
ven: want feggenfe, 't is niet gclooffciik dat
een man die een deugdelik werk maekt, van
deviflchen in vryhcit rertcilen , verftaen heeft
aldt; genegentheden te kluyfteren, en 't leven
moeyelik en verdrietig te maken; dies fijne

Philofophie naer hunne finlikheit voegende,
Icvenfeals offe niet in de werelt waren , dan om

^Tt'fcde enkele welluft , en al huime begeerlikheden

,

^^f^fondcr eenige uytneming , te vernoegen. Noch
P choud'ikmecrvan defe als van d'andere, her-

Frfnam Brttttts, want f'en doen nicmant quaet,
Inoch brengen haren rijt niet qualik door:
gMaer in 't tegendeel defe ftuurc Juffers vcrve-

nJffflenfchrikkelik, ftoorcnde alle de vcrmaek-M
lil,.
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lik-hcden der gefelligheir. Inder waerheit,

h€rvatre Damo^ fe zijn alle wecrdig veroor-

deelt te werden: en 'er is een derde weg, die

gewiflelik. lekerder ,redelik.er , ja ielf als m'een
rechtfchape ziel heeft de gemakkelikfte vair.

Maer, Heer. 'k en gedenk niet dat ik t€ lang

blijf ftaen op 'r gene tulTchen defc Perfoonen
omging: want al hoe-wel defe geveynfde dom-
naighcit van Brutns d'oorfaek is geweeft die

hem tot Romen vry heeft doen wonen, kon-
de ik wel hebben voorby gegaen, u dien gan-

fchen ommegang te verrellen. Dog om die

misflag in welke ik ongevoelig ben geraekt te

verbeteren, moet ik ftllfwijgend overllacn

duyfent aerdigheden die ^r«/«/ , terwijl hy al-

daer was, aenrichte: maer ik moet u nootwen-
dig feggen, dat Tarquift/a en Damo weder nacr

Metapont keerende, Beliamre beweegden met
*er te gaen, en dat Chryfis ook de felre reys

aennam. Brufus dan hun alle daeg befoeken-

de, begon Chryfis lief te krijgen, en van BfUa-

nire niet gehaet te worden : foo dat hy toen ge-

noeg te doen had , want hy was de minnaer vaa
Chryfis; *t fcheelde weynig, of hy wiert van

Bfüamre^ die niet geloofde, dat hy op haer

fpeelnootje, verlieft was, bemint: en hy hield

met Damo een uyrermate teedere vrientfchap.

Hy leyde ook toen een fecr vermakelik leven:

want hy dede niet anders als eenige nieuwe
geneugten verfinnen, hy maekte verflen van
vrientfchap, en verflen van liefde, hy fchreef

foete briefjes, en aerdige briefjes, en hy ga£

andere foo vele tijekorting, ais üch felvenJ

'cis
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c iswaer, dat defe vrolikheit wiert afgcbro-
ien, door de droef heit die Bni/i4s over de
(oot van Tarqufuta^dit van Hermelie gel eggen-
Ie llierf, gevoelde: dog gelijk den rijt alle qucl-
ingen van die natuur, onfeylbaerlik verlacht,
)evond fich Br«r/y/ e«nige dagen dacr na weder
ndefelvegenegcnrheitals voren: en hy gaf'er,

loor deverfcheyde reyfen,die hyna Croton©,
ilwaer Chryfis was wedergekeert dede, foo
jenlike teekenen van , dat /^/aw/// onaengefien
ie queliing die hy over de doot van Tarquittut
ladde , dele opkomende genegentheit lichtelik
jewaer wiert: dies willende volbrengen *t gene
ly Marcus Jnmui had belooft , B'v//«/ berichte»
dat hunne vrienden te Romen fijne fake met
Tare^umius hadden by geleyt , en hy vernomen
^adde , dat 'er toen eenige lichte geftehenis tot

!»i!iii^P*'°^^^^^*»^*^ hyderhalven verplicht was der-
• *»vaerts te keeren; en dat hy fich wel mort:

Brachten van te Crotone fijn hert te verflinge-
rcn. 'kHebbe het foo lang befchermt, her-

.,,M^^\xi Brutus
, dat, indien gy mijnen geeft niet

r ^^eenig werk verfchafr, ik *er geen meefter meer
||übran fal zijn. Want eindelik den haet die
(^.J^TarquwiM toedraeg, is, foo lang 'k in een

plaets ben dacr ik hem niet kan deeren, eenen
^- «onnutten haet : hierom indien gy de liefde^

idie 'k in mijn hert voel uytfpruyten, wilt ver-
nielen, bericht my ofhetmy geoorloft is te ho-
en , de doot van mijn Vader, en van mijn Broc-
er te wreken, dar ik Romen uyr de flaverny*

ikan verloflen,en dien heeriiken titel vanver-
loflcr mijn* vaderland» te verwerven. Gy vraegt

ge-

«ais
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141 C L E L I E,
geweldig veel teffens , hernam Licifittts , ma*

't gene ik u kan feggen, is , dat foo langt
,

te Merapont zijr, gy niets doen lult van d:

gy begeert te doen. Laet ons dan na Rome
gaen , antwoorde Brntusy en laet 'er ons datel:

gaen. Men moet'cr ongetwijtFclt gaen, he

nam Ltcmms y raacr men moet'cr vcylig gacr

en u laten bedieren door die den aert va

Tarquiftms kennen, en die meencn te bove

te komen, hem te bedriegen, en allerhand

ergwaen hem te benemen. Brntus naer Ltc

WHs luyfterende, verfekerde hem dat hy fijne

raet blindeling foude volgen, en dat hy het

fijn leven lang als fijn Vader foude gehoorfs

men. Hier na wierd onder hun befloten datl

over den aenflag diefe voor hadden met d
wijle Damo fouden raed-plegen: en inder dac

dien felven dag , opende fy haer den ftanr de
faken; dog naer dien wel ondertaft te hebber^

vondenfe hun feer beteutert, om wegen t

verfinnen, door welke 't leven van Erut

mocht feker zijn. Voor hem, hy ftelden'^

geen fwarigheit in. Dog dus deden Luim
en Damo niet. OndertufTchen , naer 't we
overdacht te hebben , feyde defe voorfichrig

dochter, datfe geloofde een onfeylbare wei

gevonden te hebben , om te maken dat Brur

fonder gevaer mocht te Romen wefen. Want
'k heb immers , feydefe , LtctMtHs aenfpre-

kende,noyt hooren feggen, dat Tarquimns ge-

woon is fchelmftukken te bedrijven die he

nergens toe dienea. Toen hy fijne huysvrou

,

en fijn broeder, door vergif liet ombrengen
was 'er
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hem ten hoogden aengelegen datfe van

;;Lant waren. Toen hy Servtus IhUhs dcde

:i ermoorden, 't was om op den throon te

r aimmen. Toen hy de weduwe van dien

ileugtfamen en ongelukkigen Koning dede

f erworgen, was het uyt vreefe, datl'e door

^ lare tranen cn door hare deugt 't volk tot

medelijden mocht bewegen. Toen hy den

^laet met gewelt veranderde, was 't om dat

iiyalle de eerlike lieden, die fijne onrecht-

f 'cerdigheden konden tegenftaen, wilde in

,;)allingrchap fcnden; wanneer hy foo vele

doorluchte Borgers heeft gebannen ofte doea

ombrengen, *t gefchiede om dat 'et gacuwe

Ml dappere lieden waren, die hy bequaem

oordeelde om alle* tegen hem aen te vangen:

en wanneer hy in 'r befonder den Vader en

ien Broeder van hem, wiens leven gy wilt

. oehouden, heeft doen fterven, 't was om
IjMdatfe wakker ,

kloekmoedig , en rijk waren,

fypiesbefluytik, dat om re maken dat Srtfiusxe

jjRomen veylig mag blijven , wachtende tot de

Jboden de regeering veranderen , men Tarqui'

ijbtms moet wijs maken, dar Brutus hem noyt kan

. deercn. Nu dit fal hy uytwerken , indien hy

,
;iwilbelluyten voorfijnefekerheit, enmiflchien

\oorde behoudenis van Romen, tedoen *t geen

,hy dele dagen door eenen geeftigen trek foo

bevallig dede, om fijne vriendinnen tijtkor-

iting te geven, toenfe, willende de fchoone

Chryfii bedriegen , hy fich geliet geen verftant

te hebben, foo dat hy een van de Perfonen

sdes werelts bedroog, die 't fwaerft is te be-

//, DftU G drie-
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^Iriegen. Hoe, antwoorde Smtus fchie
'k füude al mijn leven den dommerik en ^
«yrfinnigen moeten fpelen: gy mofl: onü
twijftelt, hernamfe, wam door dfr middel
de Tarqutfj/Mc u niet onrfiende fich feker a|.

ten, ja felf blijde zijn u in 't leven tebehoudc
en allbo een voorbeeir van matighcittegev,^

^""^^ gelooven hem niet te konm
fchaden. Ah

! edelmoedige Z>rtw<?, riephy^he
moeyelik is die voorflag! wantfchoon hetlafg
genoeg is voor eenen gacuwert door te gae»
'r is het noch vry meer voor uyrfmnig geact
te werden: hier komt by , dat, om oprechtek
te fpreken

, ik niet na Romen gaen wil dan c
Tar^umtus te beledigen, en my over hem»
wreken: oordeelt dan, des befwcer ik u, wt
quaet hem foudekonnen doen een man, wh
kers ommegang al de werelt foude vlieden

,

^ic men feli nier foude vermoeden den gem
nen Cm re hebben. Voor my , antwoordef.
•ken redenkavele niet als gy, wanr ik gelo'
dat 'er niet bequamer is om een gevaerlike 1

men-fweering te maken , als gaeu en groothei t

te zijn, fonder dat 'er de werelt yet af wee
Inder daet, foo 'er te Romen ganfch geeneg
fleltenis tot oproer is, vervolgde LtctMtuf^ fu
gy'cr in ruft eu fekerheit woonen: en indie

gy verneemt dat'er eenige hcymelikc beroen
in de ftad is, die u voornemen mocht gunfti
zijn, fulr gy u voor die gy zijt ontdekken ae
hun, die in ftant en willig zijn voor 't gemeen
beft te werken. Noch eens , riep Brutus , di
voorflag is vry moeyeiik en hwi ftreng. Or

det
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ertuflchen , hernam Licmius» is 'er geen mid-

' clweg want men moet hem aennemen , ofte

efluytten eeuwelik uyt Romen gebannen te

jlijven, fonder Je doot van uwen Vader te kon-

,en wreken, ionder eenige'hoop van weder te

'rijgen al 't gene den onrechtveerdigen TarqpiU

.-ft» van u heeft ingcflokt : en om u noch yec

iirooters te feggen,mcn moet hem aennemen
: ifte de heeriikheit verfaken. Ah ! indien fulcx

. , antwoordc Brutus^ is 'et beter de reden te

Üsrfakcn , en my t'onderwerpen ai 'r gene gy my
iilt bclallen. Hier na befchikte LtctHtHj^ aen

Irutiis geen tijt wiliende geven rot berou , alle

. .iken om te vertrekken ; cn inder daet vier da-

jen naer datfe dit hadden befloten voerden hy
j uyt. Echter wilde hy Brutns niet te Romen
brengen, voor hy fag hoem'er hem foude ont-

ngen:foodat hy fich genoegde met'er dejonge

';!ermiita , die noch by hare voedfter was , te ley-

en , dewelke hy de wijfe Raciha over gafom op

,ï voeden , aen al de werelt feggendc dat hy te

ietapont was getrout, dog fijne huys-vrou

verleden, ook nier ontdekkende wie hy gc-

our hadde.uyt vrcefe van //erw/V/ut^onderwer-

• en de wreetheit van den Dwingelant, indien hy

ift datle de dochter was van 1 arqttwta , dewel-

ehy altijt 1'chrikkelik had gehact> voorneme-

k zedert fy uytRomen was vertrokken.Ünder-

liflchen quam hy foo hacfl: niet by TarquiHitc4,o£

jCfc Prins vraegde hem, waer den loon van Af*ir-

is was gebleven rmaerhy antwoordc, dat

!-hoe-wel hy leefde , menhem onder 't getal der

7oden mocht rekenen.Defe dubbelfinnige ant-

G 1 woort
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wooit TarquiwKs nieufgierig makendcdrongk
LHmmjh.tm dir raedfel uyttcleggêclnvoegcdi
Ltciwus, met een wondere behendigheitrewcj
gaende.fich gelier groorc fwarigheirte mak<k
in'tbefluyt van fijne nieurgicig-ieir te vernoeg
Dog eindelik allengfkeni toegevende, feyc.

hy , dat hy feer droef was , verplicht re zi'ja 01

hem te berichten , dar een man , die d'eere ha
van hem foo naer te beftaen . foo grooten don
migheir hadde als die, welke in alle dedade
en in al de woorden van Jwtwj bleek. Maer h
had dit naeulicx gefegt, ofre Tarquttuus» i

plaets van over 't gene hem Lumm feyde b(

drocfr te zijn,bctoonde,ook regens fijnen danl
dat hy 'er blijde om was: niet of hy en feyde di
•et hem verdroot , maer fijne oogen, oprech-
ter dan fijne mont, ontdekten 'cgeheym fijn

herten, en deden fien dat hy veel liever hai
eenen Neef met wey^iig begrip te hebben, al;

*«r een te hebben , die groot verllanr haddei
Niettemin , alfoo hy vreefde bedrogen te wei
4Jen, feyde hy tegens dat hy begeer<f
hy hem daerliet komen : en hy lèyde't hem mt
fuiken nadruk , dat Luinius wel oordeelde , dat
indien hy hem niet gehoorfaemde

, fijn levei
niet te wel zoude verfekert zijn. Invoegedj
hem belovende 'tgeen hy begeerde , in aller

]

fond naer Brutus , die hy heymelik by een fijn<

oude vrienden fes mijlen van Romen had do<
komen, en onrbood hem den rechten ftantd-,
faken. Dusfaghyfich niet langer in ftaet om «
beraetflaen war hy behoorde te doen : want vei
memeode dat Lictmttt mpchr raifhaadelt wordei

in4
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lindicn hy niet na Romen ging , ]z dat fijn eygen

even foo wel als dar van fijn fchoon- vader ge-

•raer liep , indien hy 'cr mer die geveyni'de dom-
migheit niet veri'cheen , (lelde hy 'r vaft , en ging

nderdact TarqutKfus befoeken. Maerderwaerts
gaende , wat en dacht hy niet , en hoe gevoelige

^droefheyr had hy niet? hy vertrok van Meta-
pont daer hy voor een balling , een heel foec

lieven had geleyr ; hy liet 'er een doorluchte-

'IVriendinne , die hy uytermate beminde ; hy ver-

lliet een opkomende liefde, die de hoop en de
'^blijfchap in fijn hert had gebracht , hy verloor

Meeemeynfaemheit van een groot getal eerli*^

^ke lieden ; hy verzaekre by naer alle gcneug-
^fen, uytgefondert de hoop van fich te wreken;.

' -^en hy verliet, omfoo tefpreken ,fijn eygcnver-
ftant. Maer immers , dewijl 't hier aen quam
•op *t behouden vin Ucimus leven, op 't wreken
iran de doot fijner voor-ouderen , cn op 't verlof-

len fijns vadcrlants , overwon hy alle tegenhcit

'ie hy hadde van doorfoo feldfamcn vond bin-

nen Romen te mogen woonen j en hy befloot

i*er op een heel andere wljfe te leven , als hy
otMttapont hadde geleeft. Inder daet,tocn

^LfCfM/HJ hem Tarejutmits aenboód , fpeelde hy
"00 aerdig den botten dommerik , dat den
reeden Dwingelant bedrogen wicrt : foo dat

in plaets van bedroeft te zijn , dat hy hem
"ag, hy'cr heel blijde om was, want hy hadal-
ijt eenige ongeruftheit gehadt, denkende dat

an Miircds Juftiks noch ergens in de werelt een
bon leefde, die milTchien t'eenigen dage fich

ocht onderwinden fijns vaders doot te wre-

G.3. ken.
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143 C L E L I E,
ken. Maer hem in defcn ftaet fiendc was
hem nier yerfchrikkeiik: y\ hy was felf

droef» fonder gevaer,een voorbeelc van vri
delikheit te konnen geven. Dies gcliet
fich forge voor hem te dragen, en om 'er.
beter af verfekert te zijn, dacht hy felf oi i

hem te doen trouwen, overmits men, hoe do
hy ook fcheen te zijn, tegen fijnen dank fa

dat hy rot de vrouwen was genegen. MaC
hem uyttrouwcnde wilde hyhetgefchiede mr
de dociirer van een man, die toen heel aei

fijne belangen vaft was , door vreefedat hy fic ; i

felven mogr uyrtrouwen en vermaegfchappe ?

aen eenig gefljcht al te wel geflm tot 't gemeen
]

beft
:
en dat alfoo de naem van Jitmtts , die t i

Romen in eerbied was geen nieuwe krach i

kreeg. Hy dede felf foo veel dar, om'tvolj
eenen naem die 't bynaer zedert de grontlee^
ging van die vermaerde ftad hoog geach;
hadde, t'ontwennen, men hem te hoof on
der de jonge lieden van ftaet uyr boertery be
gonde Brtiftes re noemen , en *f te laren hen :

Luaus Juwuj te heeten: want wat belangt dei
andere naem die hy te Merapont voerde er i

my vergeten is, daer heeft men te Romert
noyt af geweten. Maer 't feldfaemfte was 4
dat hy, die men defe naem, welken hem niew
toequam

, fchoon hy hem fcheen toe te komeni
gaf, om te meer fijne fiechtigheittc beruygen J
iich gewende daer op t'antwoorden: en indei
daet foo heeft hem al de werclt ongevocli
£rHtus genoemt: ja Ltcïmus felf heeft hem fo

genoemt. Siec dan, Heer, op wat wijle de

fe
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fcn doorluchten Romeyn weder te Romen
lam, aldaer troude , en 'er leefde: geen ge-

ïc roonende, te weten dat Tar^^jKtys al<

goet van fijn geflachr had ingedekt: en dar

ly'er hem niet me^r van gaf als hy nootfake-

Uk behoefde om te leven: noch bellierde Brit^

fuj dit niet felf , maer de Vader van fijn huys-

rrou, dien ongeluk van fijn dochters man
^eynig bekommerde: overmits den Dwinge-

lant hem 't fijne koften verrijkte. Ondertuf-

Ifchen leed Bmtusy die te Romen niet was \ve-

lergekeert, dan om fe uyt de dwingelandy van

|T<jr^«r/w«/ re verloflen, ongelooflikc qualen:

fwant hy vernam uyt Licuuus^ uyt VMmuSy en-

(uyt fijn Moeye, de deugdeiike R,.iciltnt de-

I welke *t geheym van fijn leven wiert betrout,

alles wat 'er in de befondere famen-rottingen^

_^van de ftad omging. Aidus ht)orden hy dat'er

foo haeft geen party was aengeleyr, ofte Tare\w^

Iftfus lloordefe» door de door , oite door de bal-

igfchap,vandiefe maekten, en dat'er naeu-

flicx eenige fchijn was> noch van den Dwingelant

om te brengen , noch van Romen te verloflen,

[noch felf van 'er oyt lijn verftant te laten blij-

!ken»fchoon hy hadde konnen befiuytcnaldeii

joverlaft en alle d'onrechtveerdigheden van
ITarqiiiHtHs te vergeten: want hy will met een

onfeylbare fekerheir, dat, indien Tan^nift/us

had geweten dat hy oordcel hadde, hy hem
*t leven foude hebben doen verliefen. Hy ver-

«•icci ftont felf eens hoe de wreede TiiU/a een vrou»

die feyde *c groot jammer was Brittus foo

flecht te ficn, baldadelik antwoorde, dat,

G 4 in«
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indien hy 't niet en ware , *t hem yets mee
dan 't verftant ibudc gekolt hebben. Invoeg»
dar hy ganich geen hoop flende van *t gene hy

gehoopt had re konnen uytvoeren, een feei

droef, en heel fwaermoedig leven leydé, gee
nen anderen rrooft hebbende, als die hy ge-

noot uyt de brieven die hy ibmrijrs van Py-

ihagoi'as wijfe dochter ontnng: wam aengaen-
de fijne opkomende liefde die was , foo haeft

hy weder re Romen quam, vergaen. Srekende
dan in defe moeylikheir iticrf fijn huys-vrou,
naer hem in 't begin van hun huwelik twee
fonen re hebben gebaert: foo dat hy noch
veel onluKliger wiert, mits defe Perfoon was
foet en fchoon. Niet dat hy in geen fchrik-

kelik bedwang by *er had gelceft : want al-hoe-

wcl hy'er vriendelik genoeg was, \ haer dank
wetende, datfe hem, fchoon fe geloofde hy
foo flecht was als hy fcheen, niet verachte,
had hy'er dog fijn geheym noyt durven ont-
dekken, alfoo hy, metfe getrout waren,
merkte 't haer onmogelik was niet te feggea
*t geenfe wift, en dat 'er noyt vrou gevonden
wiert onbequamer als defe om te fwijgen. Soo
dat hy de moeylikheit had gehadt van in een
ondraeggelik bedwang te moeten leven , op
die tijden, in dewelke al de werelt ganfch
vry is. Hy liet echter niet de doot van defe
Perfoon, in dewelke, hy deugt, en foetigheit

had gevonden , te gevoelen. Evenwel dewijl

hyfe niet had bemint, en 't geen hy gevoelt
hadde veel eer erkentenis als vrientfchap

mocht genoemc werden, foude dentijt, in-

dien
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dien hy geen andere droefheit dan defe ge-

hadt hadde , hem lichrelik getrooft hebben.

Ma er hy fag dat de macht van Tarquwtw da-

gehcx beveftigt wlert, hy fag bynaer alle de

lieden van aenfien of gebannen of doot : alle

de jonge lieden flaven van geluk van den

Dwingelant: en foo weynig fchijn tot een

voordeelige verandering binnen Romen , dat

hy naeulicx eenige hoop konde behouden,

om oyt fijn vaderlant en fijn verftant vry te

fien. Invoege dat hy fich in een gruwelike

quelling vont : hy vlood ook met voordacht

't geficht van de menfchen : en hy hadde wel

willen fich felven ontvlieden. Ondertuflchen

wiert Ltc'mtw^ die noch leefde, en dit ge-

heym had ontdekt aen PMus VaUr'it44t mits

het fijnen beibnderen vrient , en boven dien

in de gront fijns herten , een vyant van Tar^

t^MMM wis *t verdubbelen der quelling van

£rH/t(J haeft gewaer. Soo dat hy 'er Raci/ia ,

by welke de jonge Hermilm woonde, die toen

noch niet wift datfe de fafter van BmtHS was,

afiprak: en hy fprak 'er af, op datfe forge

droeg hem te troollen: want hy wift wel dat

Brutus haer veel betroude. Hy radefe felf

hem , op een vermakelik huys, darfe heeft op

de kant van den Tyber vier mijlen van Ro-

men , te leyden. En metter daet hieldfe

hem voor aldaer een reyfe van drie ofte vier

dagen te doen , en alfoo dit voorftel tegen de

fwaermoedigheit van fijnen geeft nier ftrecd,

trok hy'er heen: maer hy trok 'er in voorne-

men van noyt weder binnen Romen te kee-

G 5 ren.
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ren, endoor de werelt re gaen dolen, tot'
eenige verandering, ja 't geluk van r^r^;;r;;w
ware gevallen: want fcyde hy in fich Telven
dewijl ik den Dwingelant niet kan beledigen
en dat ik de dooc van mijn Vader niet\a
wreken, noch mijn Vaderiant verlofTen , wac
toe dan dient, dat ik mijn verftant eeuwelil'
gekiuyftert houde, en ik lelf ceuwiglik ge
vangen zy? wat hecrlikheit ofte wat nutti»
heit kan ik vinden in mijn leven in 't verbor
gen door te brengen, en in het als den flecht
ften en den domften van alle menfchen doo]
te brengen? ionder eenigfms deel te hebben,
noch aen de gemeyniaemheit, noch aen de
ermaeklikheden. 'k En kan Céfs

, hervatte
hy,in den ftaet, waer in ik ben, noch gebrek
noch deugt hebben; en ik leef op lbo kluchti-
ge wijle, dat, zedert meafchcn gevonden zijn,
niemant oytgeieeft heefrals ik. Noch foiide ik
gedulr hebben, indien de hoop van wraek, ett
van heerlikheit konde in mijn herte blijven:
maer tegelijk fonder eenig vermaek, en fonden
eenige hoop re leven , dat is oniijdelik , en ik
kan r met langer verdraizen. Dus vont llch ^r^-
rus ioo overiloipt door lïjne quelling, enfoo
verdrierig over 'r leven dar hy leyde,dathy be-
«oor uyr fijn vaderiant te trekken, en willieiii
ballinglchap re gnen. Hebbende dan dit voor-
nemen vaftgelleh, dacht hy niet dan om'tuvt
te voeren

,
en fich in (het te ftellen om Romen

te verlaten
,
en voor eeril tot Metapont te caen •

want hy wift wel dat hy in die plaets noch
?eel vrienden haddc. Hier komt by , dat hy

fich
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fich inbedde, dat Lic/M/ics en Racilin^ hoe ge-

ftoort Pook mochten zijn , hera , geduurende

fijne ballingfchap, fouden byftaen, en levens

middelen toeienden. Niet dat hy geenen trek

hadde van voornemen te veranderen, wan-

neer hy dacht dat, uyt Romen trekkende,

hy verre zoude zijn van alle gelegentheden,

die geduurende Tijn afwefen mochten voor-

komen, om Titrquiniiis te beledigen: maer

immers daer in lange geen fchijn toe (len-

de, en den dwang, in welken hy leefde niec

langer konnende lijden, bleef hy vaft by fijii

voorgenomen befluyt , fonder yets hier af te

feggen aen RMtlia^ noch tegen de jonge -

mtlt i, die toen ter tijt, gelijk ik aireede ge-

fegt heb, noch niet wift datfe de fufter van

Bmtus was , als te weynig jaren hebbende

om 'er foo gewichtigen geheym te betrou-

wen. Dit dan volkomelik vaft ftellende,

nam hy voor in drie dagen te vertrekken

,

en fichtte gelaren , als ofte hy weder na Ro-

men wilde gaen, om fijn Moeye te bedriegen,

welkers ontmoeting hy foo veel mijde als hy.

konde, vermits fy geduurig aenhieli om hem
te doen feggen, waer die nieuwe quelling, diefe

in fijnen geeft merkte, afquam. Maer dewijl

hy , foo vele 't hem mogelik was , focht alleen

te zijn, ging hy op den dag, dewelke voor

fijn vertrek moft gaen, langs de rivier

wandelen, en daer ter pUetfe fich erinne-

rende al 'c gene hem was wedervaren , wiert

hy indachtig de foerigheit die hy eertijrs'

ia den ommegang van D,i uo, van Chrj-

c; 6 />
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15:4 C L E L I E,
// cn van Be//aftire had gevonden : en trac
tende toen d'eene herrstocht door een ande )

te beftrijden, dacht hem, dat hy ten mhiftc t

eenige vertroofting foude vinden in te dei

• ,7""".' i^^'r
^"""^ ^"^^'^ ftaetfucht van ee

Verlofler fijns vadcrlants te wefen vcrfaektf
hy miflchien na \ onderwinnen van 't hert ec
niger fchoone mochte ftaen. Alle defe ge
dachten waren echter, gelijk hy my zedcr
heeft gefeyt, in fijnen geeft weynig onder 1

fcheyden: en hy wift niet al te wel wat hen
quelde, of wat hem vertroofte, toen \ ge i'

rucht van een wagen hem 't hooft doend< ö
wenden hy een Haef fag, die hem eerbiedelik Hbad, te feggen, of de wagen, die hy twintig li

treden van hem fag op de weg wa/, die nï t
t huy, van Rac,/,^ kyde. £rHr;,s gedwongen
zijnde tant%voorden, feyde met de HechnP-ii
heit die hy nabootfte, dat men macr behoef^ i
recht uyt te gaen

: waer na hy , fonder re ver- tnemen wiens wagen het was , noch wie 'er in m
lat, ja felf fonder 'c hooft eens naer die zijde 3I

te wenden, foo groot was fijne [quelling,
fijne wandeling vervolgde. Defe Ontmoeting
vermeerderdele (elf, en verplichte hem om ^
later naer huys te keeren: want, feyde hy,
wat behoef ik een gefelfchap te gaen foeken,
by t welke ,k niet dan een oiilijdelike plaeta
bellae, en daar niemant, wie 'c ook zy, iuft
toe heeft. Kan men , vervolgde hy al fuch-
rende, kan men ellendiger zijn als te wefen,
r gene niemant, felf de verachtfte flaefvan
dewerelf, niet foude willen worden, Hier

nae
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T. B O E K. i^^
naer wandelde Emtus noch , en wandelde foo
lang , dar de lampen ontfteken waren , toen
hy in *t huys van Racilta wederkeerde, 't Is
waer, dat hy'er feer aengenaem gefelfchap
vont, dog op dat gy met hem eenigfins
moogt verlet ftaen , moet ik u feggen , dat 'er

was de huys-vrou van SpHrius Lncretrns ^ met
hare gadeloofe dochter Lncretta; dat de be-m valli e en goddelike K%/eria onder 't getal was',
gelijk ook Siveiia; dat Mutius, die gy by den
Koning hebt gefien, daer mede was, en dat
ik defe bcminnelike menichte, die voorgeno-
men hadde Ractlm in hare eenfaemheit te iver-

raflfen , vergefeifchapte. Maer alfoo defe door-
luchte Roomfche vrou een Perfoon van ordre
en goede huys-houding is, ontfingfe ons foo
wel , als oftfe ons hadde verwacht; en font-
fing ons feer blijdelik: want de moeder van
Lucretia en de mijne waren hare lieffte vrien-
dinnen, Mutius was foo wel als de twee ande-

r re van 'er maegfchap, f^aieria en Lmretta wa-
i?an| ren 'er feer aengenaem, foo uyt haer fclvcn,

als ten aenfien van hunne Ouders: en voor
my, 'k wiert'er om Shelmas wil geleden. Der-
halven niets naerlarende om ons wel t'ontfan-
gen, maektefe dat 't ganfche huys in een oo-
genblik foo heerlik verlicht wiert, als of'er
een groote feeft moft gehouden werden. Dus
toen Bnttus van fijne wandeling wederkeerde,
en dat hy quam in een groote overwelfde
zael, daer 't wonderlicht was, ftont hy heel
verfet van 'er foo fchoonen gefelfchap te vin-
den : want gy moet weten , dat alfoo hy

G 7 ner-



156 C L E L I E,
nergens verkeerde ,

hy al de Ichoone binnen

Romen niet en kende: Lucretia had hy noyt

gefien als bedekt, en yalerh weynig meer,

hoewel Ktleriiis van fijn geheym wilt. *t Ge-
fchicde felf, dat, met hy inquam, defe twee

Perfonen hem in 't oog vielen: hy wiert ook
^ door den glans hunner fchoonheit foo ont-

ftelt» dat hy van verwe veranderde: want of

wel ^aleria miflchien niet even foo fchoon zy

als Lucretia^ is 'er echter een feer bevallige

Perfoon, Ondertuflchen fchoon men niet ge-

loofde dat Brufus bequaem was, o:n 'c gefeU

fchap aengenamer te maken, alfoo hy vaa

hoogen ftaet, en de Neef van Raciiia was»

groete men hem met belceftheit ; maer ''t ge-

fchiede met die koele beleeftheit, dewelke
men alleen bewijft aen den ftaet van Pcrlbnca

die men niet en acht , en fonder fich te be-

kommeren om hem in de praet te mengen,
vervolgde men die gelij.k hy was eer hy inquanv.

Voor hem. hy fctte fich om te luyfteren naer

't geen gefeyt wiert , cn befonderlik om Lucre-

•v til, dewelke inder daet dien avont een uy ter-

mate verrukkenden glans van fchoonheit had-

de , aen te fien : want hoewel ik weer dat gyfe

by den Prince Sextus hebt geüen , laet ik niet te

l feggen ; datfe toen ter tijt noch veel fchoonder

%^ Wis als nu , hoewelfe verwonderens weerdigis.

Men kan geen meerder glans in de verwe,.

noch in d'oogcn hebben, noch meerder maje-

fteyt, noch meerder aentreklikheit alsfe toe

hadde. Bmtus befagfe ook met een onge-

mcene aendacht : cn dewijl ik 't merkte, trad
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I. BOEK. 157
by'er, en haer foerjes acnfprekencle feyde

ik half lacchende , gy fier , Me -vrou » hoedani»
voordeel uwe fchoonheit heeft, dewijl dac
Bmtuj, hoe dom dat hy is, fich'er over ver-

wondert, en' er door geraekt wort. Indien
't gene gy in my fchoonlicit noemt

, feydefe
my mede half lacchende, niets uytwerkc
't welk my heerlikcr zy, loop ik geen gcvaer
van al te verwaent te werden. Maer immers,
voegdef'er by,den armen Bruttu jammerrme,
foo dat ik de macht ni^t heb met fijne dora-
migheit te fpottcn. Metfe dit feyde. hoorde
men een groot gerucht op de plaets, en een
oogenblik daer na wiert Racf/ta aengedient,
dat den Prins van Pomerie, en den Prince
TtfftSf die feyden op de jachr verdoolt te zijn,

haer quamen bidden, om 'er dien avont te
willen herbergen, dog de waerheit der fake
was, dat den cerlten van defe Princen op //er-

w//aï alrecde feer was verlieft geworden, en,

hy dit tot een dekmantel gebruykte oci'er
te komen befoeken. Nu aiibo defe twee
Princen, voornemelik den Prince van Pome-
rie, deugdelik zijn, ontfingfe Raalta^ nyz
billikheir, en te gelijk uyt voorfichtigheit,
feerwel, fchoonfe TarefHimius altijt gruwel ik
gehaet heeft. Ondertuilchen , alfoo'erhuys
groot en fchoon is, en dat defe Princen
gekomen waren fonder yemant anders als

flaven by hun re hebben , beilommerde
haer hunne aenkomfk niet, en fe bleef
by 't gefelfchap, gelijk oftfe geen nieu-
we lai te geven hadde. In 'c eerft

vir-
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verhaelde de Prins van Pomerie, hoe TifM

en hy verdwaelt waren , maer hy dede 't foo é

geellig . dat ik verfekcrt ben , dat de fchoone 1

Hermtliia» hoe jong daife is, wei begreep dat

fy d'oorfaek van defe jacht was , en dat den -

Prins geen ander voornemen hadde als haer a

hert te vangen: want 't hooft omwendende J

kreeg fe een bios , en gelict'er ganfch niet te

luyftcrcn naer 't geen hy feyde, hoewel f'er 5

echter met aendacht toe luyilerde. Maer ein* ni

delik. na dat yder fijn plaets had genomen»
fonder dat Brutus yet ieyde, ftelde fich Titta

om met de Moeder van Lucretia en met Stvt^

het foetjes te fpreken: in meeninge fijn broe-

der te verplichten , want door dit middel kon-
de hy Hermilm lichter fpreken, mitfe haer

veel min in de praet mengde, wanneer de
Moeder van Lncretta by*er Moeye was. Dus
gefchiede d'algemeene onderhandeling tuf-

fchen Racilta^ yalertay Lucretia ^ Hermttm, den
Prifis van Pomerie, Mhüm , en my: want
voor BrittHs hy fprak ganfch niet; hoewel hy
verfcheyde mael in wil was, om, volgens

fijn gewoonte, flecht en bot te fpreken, voor-

nemelik om dat'er de fonen van Tarquw/ies '

waren. Maer hy heeft my zedert gefeyt.dat

hy fuiken v/eer-fin gevoelde, om, in *t by-

wefen van Lucretia^ fonder reden te fpreken,

dat hy'er dien avont niet toe verrt-aen konde,
en veel liever had te fwijgen. Ondertuflchen.
wende fich den ommegang op fekere wïjfe,

die hem dede merken Azt, LHcretia geen min-
der verftant als fchoonheit hadde : 't was ech-

ter
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ter een geringe faek die de ftofFe tot foo gee-

ftioeu onderhout verfchafte. Want gy moet

we«n> dat allbo men te Romen, voorne-

melik ecnigen tijt herwaerts , wonder fchoon

aerdewerk maekt, 't zy vaten otte beelden,

Racfifa, die altijt feer keurlik en heel net is

getveeft, wondere fchoone vaten haddc; foo

dat de flaven die 'er dienden, beginnende ver-

fcheyde tafels, en alle andere dingen, noodig

om|foo fchoonen gefelfchap t*onthalen, toe

te ftellen, fag den Prins van Pome-ie dateer

onder defe tafels eene was , van de eygene

ftofFe als de vaten van dewelke ik kome te

fpreken, wonder aerdig gemaekt: wantfe

wierc onderi'choort door drie jonge kinderen

,

die nietfe te diagen foo overladen fchenen,

datm' ook tegen fijnen dank, eenigfuis wiert

acngeport, om 'er die te heipen ophouden.

Den Prins diefe feer fchoon hield, begon fe

te prijfen, en*er by te willen gaen, om de

.9ierlikheit berer te fien. Maer als twee Oavea

diefe toeftelderi^ 'c merkten , namen fyfe op

omfe hem te brengen, en fy vatten fe foo

fchielik, datfe die omverre ftieten,en t*eene-

mael vermorfelden. Dewijl fe nu een yder

feer fchoon had gefchenen , maekte 'c ganfche

gefelfchap, toen dit ongeluk gefchiede. een

groot gefchreeu» uytgefondert de Meefterfle

van den huyfe, die 'er ganfch geen ontftelte-

;tii8 over betoonde. Aengaende den Prins van

Pomerie, die de onnoofele oorfaek was van

defe toeval, hy dede'r aen Ractlta duyffnt

oatfchuldigingen over: maerfy, fonder fich

tegen



V
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tegen defenjven, die dus fonrijde foo fchoo.

feyde alleenlik den Prince, d« haer niet enverdroot ,ls dat hy her vermaefc niet had ge"hadt van defe tafel te befien. eerfe gebrokenwas: maer datfe om 'er hen. niet gan.ch af teberooven, een andere even gelijk Lude doen

Zt^',^'"^ "f *y heelbezad.gtfeyde. te-gen. d.elc gebroken hadden datfe een 'andere,op eenplaetsd.efer aemvees
. zoadon gaen

hoe hei heb ,k u, dat gy foo lijdfaem zijr

UrLnA u'f""' ""^ P'^"""^"' al-lerhande Perionen, en om alierley llag va»dingen, verftooren
: want 'tis fekVr ik nier

dTlu" ^^'^'^'^'^'"^''erefoort vangramfchap
de welke uyt gewoonte komt. en die 'tmee-
ftedcel der vrouwen onderhevig zijn. t'over-
winnen, dewijle fy hun fomtijts foo kJuch-
t.gedmge,i doen aen^chten. dat de dxvaef-
heit r n,et #eel erger kan maken , Jan de

hernam Raaf,.,, dar 'et voor ilch felven, envoor andere een forgelik aenwenlel is, lich-tehk gram te worden. My dunkt felfe, voeg-den er ra/fr,a bevallig by , dat de fch(,onenoch meer forge als d'andere behooren te

de gramfchap overmatig is bederftfe de fchoon-

onlangs een vrou, die gewiOelik heel fchoon

u.

i

13

X
1-*..

f '
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„, d« welke door die reden in een oogen-

blik leelik wierc, en 'twel vier uuren bleef.

Men had haer dan groote ftof gegeven om
moeyelik te worden, antwoorde ik» en men

had haer ten minften yet foo fchoon als de

tafel van Ractlta gebroken : Geenfms , her-

nam Lucretta, en die voorval is foo kluch-

tig, dat ik belufl: ben u de felve te verha-

len. Gy fult my groot vermaek acndoen,

hervatte Raal/ii^ want Hermrlra is uyter aerc

foo gevoelig, dat indien f*er niet wachte,

fy heel lichrelik geiloort zoude werden.

Is waer, anrwoorde die fchoone dochter

een blos krijgende, dar ik eenige natuurli-

ke gelleltenis tot die moeyelike hertsrochc

hebbe , maer ik denk echter niet, dat ik

de fchoone Lm- ena ftofïe geef om van de

oploopenheit mijnes geeftes. , een aengena-

me vertelling te maken. Voor ray (feyde

toen Mutffis , die uyter aert vry druyfchend

is) 'ken kan geen vyant van de gramfchap

zijn , en ik late my voorftaen, dat iy het is»

de welke een deugt die 'er tegen fchijnt te

ftrijden, voortbrengt: want 't gaet vaft, dat

de groote lijdfaemheit een vïucht is van de

grootmoedigheit , en dat de groote moet meer

wert gevonden in die haeftig van hooft zijn,

als wel in de gene die foo weynig gevoelen

hebben , dat men niet en weet wanneer menfe

moeylik valt, ofte wanneer menfe verplicht.

De gevoelikheit, en de gramfchap zijn twee

verfchcyde dingen, hernam Raa/ui» dog eer

men fich ftelt tegens 't gene gy fegt voegden
f'Qr

4

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



t

II

C L E L I E
fer by, fal ik blijde zijn te hooren 't gene Lu.
cretux wilde leggen: want ik laer my dunken,
dat de voorbeelden lomtijrs meer verbeterea
dan de redenen, 'c £. leker

. feyde toen Lu^
ov/.^», dat ik ten deele mijne marigheic *t on.geduh van twee ofre drie my bekende Perfonen"
Ichuldig ben, en voornemeiik van die. waer
af ik wil Ipreken. Beeid u dan in , vervolgde-
fe dar deie Juffer

,
die Teer vrolik is, de laetftem^el dat ,k Ie lag lbo wel gefmt was als ye-mant ter werelr

: wantfe had de geeft vry, ee-neughk bevallig en aengenaemf »t geen haer
ren decle foo wel geflnt .naekre, quam mitfe-
dien morden, in haren fpiegel (lende, fich veelichoonder ,dan naer gewoonre.had bevonden •

en dat twee van hare fpeelnoorjes en ik't hae?
geleyt hadden, foo lange een wandeling, diewy „i haren ruyn deden, duurde: Inder daet
t IS leker, darfe de verwe gematigder . d'oo-gen foeter en de lippen blofenderhadde; maer
emde.ik, genoeg gewandelr hebbende

, bracht-
Ic ons in er kamer; maer Ten had naeulicx
haren fluyer opgelicht, of fy ging vóórharen
fpiege ftaen. ongetwijfFelt om Hch in \ goet
gevoelen datfe van hare fchoonheit had te
beveftigen: en 't geen 'er feldfaem voorquam

c ^^^l ^P''^"^ ^'oofchrikkelik heilagen
vont. fy er haer niet in fag dan gelijk men
fich d,,,^^^^ ^^^^^ dikken nevel fiet. Soo
datle, m t eerft niet wetende of »er ook eeni-gendamp, by 't fchoone weer, in'er kamer
was, iuer geftoort zijnde na hare twee vrien-
dinnen en my omkeerde: die« wy, dieper

moeye-

ll

f
i
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moeyclik wefen fagen . en merkten wat*er ver-

oorfackte , mits wy , foo wel al« ly , tegen over
den fpiegei ftonden , lachten : en ik l'eyde al

fclicrfende, dat defe toeval een fttaf was om
d'overmatige vreugf die hare fchoonheit in *er

hadde veroorfaekt. Maer *k had dit naeulicjc

geleyt , otte ik fag datie van i'pijt root wicrd;
«ndacfe, fonder my t*anrwoorden , ftraft'elik

een van hare meyflTens riep, om*er re vragen,
wie haren fpiegcl hadbefocdeir. Dog in plaers

van het aen dir meysje, dar jong was, en heel
onnoofel fcheen , foetjes re vragen, verander-
defe ten eerften van ftem , van geiaet , en van
gebeer: en diePerfoon, dewelke een oogen-
blik te voren had de verwc gematigr, de oogen
foet, en *t w^fen zedig, was langer de felve

niet. Want. fonder de ftavin rijt te geven»
om 'er te fcggen' t geen fy *er vraegde, gevoel-
defe datfe ongelijk had *t haer te vragen , en
datfe *f wel wifl: al en feyde fy *t niet. Sy
voegden 'er by, dat 'et ongetwijtFelt was, om
datfe Ikh fchoon hield, en datfe in plaets van
op 'er werk te paffen , niet dede dan 'er fpie-

gelen : in vervolg van 't welke fy beftont op
te halen, datfe fich fchoon achtende bedroog,
•vraegde waerom fy *t geerne ware; wiefe
wilde behagen; en met 'er foo vele dingen
buyten alle reden te feggen, dat ik mijn
leven foo befchaemt niet ben geweeft, als

ik 't om die Perfóon, en om d'eer van
mijne kunne , wierd. En ais dit arme
mey*je, daerfe foo feer op knorde, yets
Wilde antwoorden om 'er tc rechtvctrdigcn ,

begon
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begon hare meellers op nieu re kijven: lbo

dat ik., medelijden merker hebbende, haer

wilde ontlchuldigen. Maer ik had de snont

naeuwelicx op gedaen . of de gramfchap van

dele fchoone Geftoorde van voorwerp veran-

derende, en keerden *cr na ray» en feyde,

dat indien ik my onderwond liaer t'onrfchul-

digen , ikfe foo baldadig Ibude maken, dat

f'er langer geen dienft van foude kennen
trekken: voorts loo vele woorden overhoop
halende, datfe niemant tijt gaf om te fpreken.

Ondertuflchen mengden hun de lelyen en de

rofen van hare fchoone verw foo door den

anderen , dat menfe niet langer konde onder-

fcheyden: wantfe wicrt geheel root. in 't wit

van'eroogen was felf niet meer recht wit,

fy had fe groot , en grooter dan naer gewoon-
te, fy waren echter ontftelt en verbijftert,

fy fag als offe niet gefien hadde, haren

mont was verandert van gedacnte, fy her-

feydc een ding twintig mael, enfe geleek

veel beter een dulle dronke fnuyr, als een

zedige Romeyniche Juffer. OndertulTchen

was 't byna nergens om, ja men bevond
felf, datfe, naer lang geknort , luyd ge-

roepen , en veel onnutte uytfporigheden

gefeyt te hebben, ganfch geen redén had
om geftüort te zijn. Wai\t cpenfe in den
hof ging om ons t'ontfangen belallefe, dat

men haer kamer tegen hi^re wederkomft
foude wierooken ; nu alioo men haer

door *r branden van veel reuk-werk had
gehoorfacmt , was haren fpiegei befla-

gen,
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gen.fonderdat'et deflavin,die nietgedroomt
had haer te fpiegelen , 't gewaer was gewor-
den. Sy merkte eindelik wel, dat dit meya-
je, van al daer fy'er mede belafte, niets ge-
daen hadde; en dar fy ongelijk hadvanfooge-
b«err te hebben. Maer fchoon fc *r merkte , lbo
en bedaerde fy echter nier : in *r regcndeel , een
heymelike fchaemte over hare fwakheit haer
noch meer verlloorende , liet in'er hert een ge-
fteltenis tot gramfchap voor ai *t overige van
den dag, Sy antwoorde nors al die 'er aenfpra-
ken

;
fy begraeude al die 'er dienden ; en fe be-

graeude ie vooralle die haer quamcnbefoeken,
fonder aen te merken of fuicx beleeft was of
nier

;
'k gelooffelf darfe uytvoertot hetdreycen

van een kicyne fla«f dieie hadde. Invoege ik
van mijn leven niet meer verfetftont, alsdoor
't fien van foo gtooten opftuyving, en van te fien
hoe de gramkhap dcfe fchoonc hadde veran-
dert. Gy vertoonr die kluchtige gramfchap foo
aerdig, antwoordeik, datal-hoe-wel ik'eruyt
•er aert vry toegenegen ben , 'k op een nieu fon-
derlinge vlijt v;il aenwenden om 'er my voor te
wachten. Dit ontftaet met, voegde ik 'er by,
k my niet laet voorftacn

, dat defe gemarigtheit
geen lafter weerdig is; eu dat in 't tegendeel de
gramlchap, onderlieden dieedelhartig en recht-
fchapen van geeft zijn, een teeken vangroot-
inoedigheit en van rechtveerdigheit is. Want
indien men defe hertstogt in een redelik menfch
aenmerkt. men fal bevinden datfe noyt uyt-
barft

,
dan om dat hy , ofdooronrecht, ofte door

«ere, wert geprikkdt; ca dat'ct i* een loutere

vrucht
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vrucht van fijne deugt, van de gcvoelikheb

fijns herten, van de teederheit fijns gemoets

en van de billikheit van fijn oordeel. Euwa
middel, om een openbare onrechtveerdigheit

als m*een rechtl'chapene ziel heeft , fonde

ontroering des herten aen te fien? ofte indici

noen d'eere vicrig bemint , fonder gramfchaj

overlaft te lijden > *k Houde felf ftaende , vet

volgde MH/.ujy dar, in 't algemeen gefproken

de gematigheit van den toorn die der kloek

kaerts i$. 'rGaet echter i'eker, hernam ik.

dat alle volkeren niet geloovcn, dat de gram

fchap voor de kloekheit noodig zy : in 't te

gendeel de Lacedemoniers houden datf*ej

fchadelik is; en hierom willenfe dat men, eei

hunne foldaten gaen vechten, lielFelik finge.

om alfoo de blijlchap en geruftheit in har<

zielen te veften ; en datfe de fang- godinnen

ofFeren al ecrfe ten rtrijde gaen . om hun tot

*et bewaren van haer verftant ,
geduurendc i

den ftrijt. te verplichten. *tGene my dunkt
*

heel tot nadeel van de gramfchap te wefen,

hernam de wijfe RactiiA^ is dit gcmeeiielik de

fwakfte Perfonen die meer als d'andere onder-i

worpen zijn : de kinderen, en die door ouder-

dom ook in verftant afnemen , worden ovet

al moeyelik om ; felfs de fieken, die 't ge-j

bruyk van hunnen geeft niet ganfch vry heb-j

ben, worden geftoort om beurelingen, die

f*er fchamen alsfe gefont zijn; en de vrouwen]

Cindienik dit tot nadeel van mijne kunne durf]

feggen) de welke, om in 't algemeen re Ipre-j

ken, tot gtooie^fterkte van geeft en moet minlV
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'A bequaem zijn: Jaten hun dikwils tot kluchtige

gramlchap verrukken, gelijk men fieraen't ver-

'<l hael dsixLHcrefm komt tedoen. 'k Bekenne,ant-
woorde ik , dat 'et een teeken van iwakheit des

^ geeftes, envan weynig oordeel is, om geringe
« faken leer geftoort te worden: maer ik houde
*f ftaende, dat het noyt te worden, veel eer een
werking is van de ongevoelikheit des herten,

-> als van de kracht des verftants. 'kSeg feif ftou-
'i- telik, dat *et geen deugt is ongevoelik te zijn;

n dat de gramfchap goede werkingen kan doen;
> en dat 'et billik is die fomtijts te gevoelen

:

* maer ik beken ten felven rijde, dat'etforgelik
!' is , fich'er aen te wennen : dat 'et altijt goet is

^ die in te toornen , en datm'er üch noyt door
^ meetlaten vervoeren. Inwaerheit, hernam

fjii Lucretfa bevalliglik, indien men *t verftant

niet heel groot heeft, is de gramfchap een
forgelik aenwenfel , en dat de vrouwen wey-
nig paft. Want 'k heb wel, voegdefer by,
fchoone Treurige en fchoone Weenende ge-
fien: maer *k heb noyt fchoone Gcftoorde
gefien, noch geen uytfinnige die my aenge-
naem fchenen, ^t Gene in defe hertstocht
moeyelikft valt , feyde den Prins van Pome-
rie, is, datl'e geen bepaelt voorwerp heeft,

^ gelijk alle d'andcre: want by voorbeelt, in-

> dien een man 't herte door een Perfoon ge-
« voel ik is geraekr, vind men niemant op den
n ganfchen aerdbodem tot wien hy, foo lang
r fijne hertstocht duurt, cenigen trek kan heb-

If ^ ben ; en hy heeft ten minften niemant als haer

p
iutot getuyge van de acngename malligheden
' DecU H die

At

1
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'

die hy üch felvcii kan verwijten. Maer c
^rami'chap vat op alle dingen in de werel
gevoelike en ongevoelike zijn'er te gelijk at

Taft , en de groote , en de kleyne tergen 't he
«n den geeft naermen van linlikheit is. *tj

waer, hernam Lttcretiay want een geftoordc
ipeelman breekt de fnaren van fijn lier ; ee

fchilder werpt fijne pinceelen weg; een Ract
lieer wort moeyelik, indien men niet van fij

gevoelen is; de man knort tegen fijn wijf, ix

dienfe te prachtig is ; 't wijf kijft op de man
indien hy te karig is ; een fchoone wort feli

moeyeiik op 'er eygen hayr , wanneer 't fic

jiict wel en fchikr; en foo *t waer is dat*<

jiiinnaers in de werelt zijn, knorrenfe mi
fchien, voegde f'rr half lacchendeby, dappt
iamen^alsfe van toornige gematigheit zijn^oi

£en geringe fake. Lncretta dede dele uytbrej
ding foo bevallig, dat 't ganfchc gefelfcha )

hare geeftigheit prees: en Brutus heeft ni

zcdert gefeyt . dat *c weynig fcheelde ofte hy
vergetende fijne gcmaekrc dommigheit, e ,

prees 'er nevens d^andere. En inder dact h i

.geliet fich als ofte hy hadde willen fpreken
maer de fchoone Hermilta fchielik 't wooi o

nemende, wiert fulcx niet dan door my,di ,

het toen weynig nadacht, gemerkt: want il

luyfterde na Hermtita, dewelke, de zijde va;

de gramfchap niet konnende verlaten, aen »j

nam om de felve teu minftcn t'ontfchuldigen >\

Maer eindelik, feydefe, wat middel om ovc
hondert kleyne voorvallende dingen nie

moeyeiik te worden , my dunkt felf, vervolg

d
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de defe fclioone dochter, dat voornemelik.

defe kleyne dingen, van dewelke ik verfta te

fpreken,de rechte ftofte van gramfchap zijn;

want wat ract oui eeuwelik de geeft bcreyt te

hebben, om door defe kleyne toevallen, die

onverwacht 'tallen tijde voorkomen, niet moei-
jeiik te worden. \ Is waer , feyde Falena , Her»

truha heeft gelijk, dewijle het in *t algcmeyn ,

om foo te fprcken, feker ii, 't veel lichter valt

in eenige fwaer-wichtige gelegenthelt fich niet

te laten vervoeren , dan noyt in fommige vaa
die onverwachte gelegentheden verrukt te

worden :alwaer de reden niet op 'er hoede is:

daer de geeft verrafchr wcrt . en *t herte fich

ontroert, fonder met yemant, aU met fich

felf, te raers-plegen. Voor my, vervolgde

Mnt/ust 'k en fal noyt gelooven, dat de Goden
ons hertstochten hebben gegeven, die niet on-

fchuldig konnen gebruykt worden : en ik bed-
de my vaftelik in, dat gelijk men fonder mif-

daet kan beminnen , men ook gram kan zijn

fonder berifping te verdienen , en datm* alleen

in 't gebruyk moet maet houden.My dunkt,her-

nam heel geeftig de Prins van Pomeric halflac-

chende, dat de fchoone Lucretia feer bequaeiti

is , om den Alcyon van de gramfchap, indien

*t geoorloftis foo te fpreken ,te zijn, en dat men
van hacr de regels moet verfoeken,om defe on-
geftuyme hertstocht die'er mifhacgt te ftillen.

't Gene den Prins van Pomerie feyt , hernam ik

,

is foo aerdig gefeyt, dat hy verdient dat de
fchoone Lucretta hem fijn verfoek niet weygerc,

Hocdanigcn regel ly tegen de gramfchap maekt,
H 2 aur-
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antwoordc AJh/:us^ falfe moeyte genoeg heb-, j

ben met die in mijn herr te Tmoren: en voor
my, feyde Hermtlta^ ik ben heei geftelt offl v

tegens hare ftrengheit te morren. Gy foud be-
ter doen, feyd'er Racuia^ aen u te bereydem
om uyt haer voorbeelt nuttigheit te trekken.
Wat my in 't befonder aertgaet, feyde Vciier'td^<

'k fal geen groore moeyre hebben mét 'er te

gchoorfamen. En ik noch veel min, hernam
Lncretia^ verplichtendcr wijfe, met mijne gc-
meynde wetten voor de Juffers vaftteftclien:

want ik behoef'er maer te feggen darfe de
matigheit van uwen geeft na volgen. Inder
daet vervolgdefe, gelijk het my niet toeftaec

yemants finlikheit, naer de mijne, te rich'

ten, kan ik niet anders feggen als dat ik Her^
miftius de mannen tot een voorbeelt ftelle,

gelijk ik Falerta aen die van mijne kunne i

doe; want ik weet fekerlik dat d'een en d'an- £

der 't hert uytermate gevoelig heeft , en dat, £

indien de réden hun 't wettelik gebruyk der »1

gramfchap niet had geleert, f'alfoo licht als f

veel andere fouden opftuyven. Ah! Me-vrou,
riep ik haer aenfiende, gy kent my niet,

*k ben onbequacm om \ voorbeelt der matig- ^
heit te zijn: want indien gy wift, hoe ge-ï
voelig ik in fekere gelegentheden ben, ja hoe»C
ik 't my felven verwijtc, gy fond 'er medc-|
lijden mee hebben, en in uwe eygene reden*
foeken, 't gene gy niet kond vinden in mijni(

herte; 't welk veel meer fwakheit onderhevig r

is, als men fich kan inbeelden. Voor my,
voegden'cr f^i/erAï by ,

'k beken dat ik mijnen
geeft
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geeft genoeg nieefter ben, dat ik mijne gram-
ichap wel kan verbergen, otre ten minden
foo bedwingen, datfe my noytyers heeft doen
feggen, 'r well; my beroude alsle over was.
HaKï/<fr/*ï, riep Lacretia, hoe ben ik aen u
verplicht, voor dat gy in weynig woorden
de befte regel van de werelt komt te maken,
'k En eyfche van al de JutFers niet anders»
als datfe binnen defe palen blijven: want in-

dienfe dat doen, fuUenfe noch knorachtig,,

noch moeyelik zijn ; fy lullen niet eeuwelik
tieren op hunne Haven: f ' en fuUen niet ge-
durig krakkeelen met hare fpeelnootjes: f'ea
fuilen niet uytvaren voor die hun komen be-
foeken: fy fullen acht nemen op haer felven,

en de helderheit van hare oogen door al te

groote uytfinnigheit niet beroeren. Maer
indien gy de gramfchap ganfch en gaer weg
neemt, hernam //^rw///<ï bevalliglik, weetik
niet hoe de Juff'ers hun fullen konnen doen
vreefen en.ontfien van die by'er komen: de-

wijl het, mijns bedunkens, eygentlik d'eeni-

ge faek is 't haerder bcfcherming dienende.

By voorbeclt indien yemant ftout genoeg wa-
re, om aen een vrou yets te verhalen 't gene
haer mifhaegt, 'k ben verfekert, dat, indien
defe- Juffer van fpijt root wert , en datfe in

hare oogen eenig reeken van gramfchap ver-

toont, dien Onbefuysden van praet fal ver-

anderen , en aflaren haer moeyelik te vallen

;

en dat in *t tegendeel: indien fy foo lijdfaem

is, datfe ganfch geen teeken van hare fpijt

laet blijken, hyfe rechtfchapen moeyelik

KL 3,. maken
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maken fal. Gy voert de faek re verre, ant-(

woorde Lucretta-. want hoewel ik^ d'overma-'

tige gramfchap vyant ben, laet ik de Juffers

toe, ja geve haer de vryigheit, om hun mif-

noegen te beruygen; maer ik wil dat de roo-

digheit , die de gramfchap haer veroorraekr,niet

doe dan 'er vergieren; datfe haren geeft niet

buyten fpoor helpe , en datfe hun gefag liever

door een zedige ftrengheir bewaren, als door
een raoeyelike gramfchap , die een vrou noyt
wel voegen kan: voornemelik wanneer 't fui-

ken gramfchap is, die nergens toe dient, wel-

kers gront ydel en fchandelik is, voor diefe

onderhevig zijn. Sulke gramfchap, feg ik,

dewelke eeuwelik weder komt, Ibnder dat

diefe onderworpen zijnoyt vaft befluyten^ora

te verbeteren foo quaden aenwenfel, dar, hare

fchoonheit en hare foetigheit wegnemende,
hun vecltijts veracht en gehaet maekt van'er

meerder, ja ook felfs van*er minder, Lmrc'
tta dus verre zijnde, difchre men, en dien

nutten en te gelijk aengenamen ommegang
eyndigde fonder dat Brtttus een woort had ge.

fproken: maer niet fonder dat hy fich over

Lucretiix, wiens geeft hem noch meer trefte,

dan hare fchoonheit, hoewel fe uytftekende

was , hadde verwondert. Maer op dat hy de vol-

maektheden van Lucretiaxt^ttns mocht kennen
gebeurden *t , dat men niet en fprak ais van
hare goetheit , waer f^aUria^ ook regens haren
dank, hondert voorbeelden af verhaelde, foo

dat al den avont met haer re prijfen door liep.

BrntHs had niet in *t hooft dan Lncretia ; 'r geviel

I

«V

i
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frff dat de kamer, daer meii.defe fchoonc doch-

ter dede flapen , quam aen een heymelik ver-

ttek, 'r welk in die van Brutus ftont, en dit

heymelik vertrek eerrijts;niet gedient hebbende,

dan rot eenen doorgang van de twee kamers »

had men niet gedaen als de deur toegemaektj,.

die in de kamer quam daer Lucretia en f'^aieria

fliepen. Maer allbo in die deur eenige kleyne

opening was , door de welke men konde fiea

alles war in de plaet», daer defe twee bemin-
nelike dochters waren , omging ; konde SrutHs,

die 't verfcheyde mael had gemerkt, toen hy ia

fijn kamer was gekomen, niet laten in fijn hey-

iiielik vertrek tegaen , en die twee fchoone, in

dewelke hy duyfent nieuwe fchoonheden ont-

dekte, hun fien ontkleeden. Want allbo de
kleeding der Roomfche vrouwen haer den hals

bedekt, wift hy niet als op dat oogenblik Ty

dien wonder wel gemaekt hadden, 't Is waer,

dat fijn hert, Tonder dat hy *c noch felf wift">

vaft geftelt hebbende Lucretia te beminnen,
hy , byna defe alleen befag : maer hy bcfagfe foa

veel, dat hydeganfche nacht niet een oog kon-
de toedoen. Dit aengename beeld, hoe bekoor-

lik 't ook was,ftoorde fijne ruft. en bracht in

lïjn hert fekere ontroering,gemengt van droef-

heit, en van blyfchap, die hem duylenc der

hande gedachten gaf. Sy beletten hem felf

langen tijt te denken aen 't befluyt dat hy had
gemaekt, van binnen twee dagen Romen te

verlaten, en van fich willig te bannen uyt een
plaets alwaer hy, indien hy fijn leven wil-

de behouden, fijn verftant moft verbergen,

U 4 ca
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en alwaer hy toen ganfch geen fchijn fag om
de doot van fijn Vader te konnen wreken,
noch otn fijn vaderlant te verloflTen, gelijk

fijne meening was toen hy defe feidfame ver-

momming aennam. Maer eindelik , naer
lang gefutc te hebben, gedacht hy 't fefFens

aen 't befluyt dat hy genomen had van weg
te gaen , en 'c Ipeet hem dat hy Lucref/a ge-
ilen haddc; hy rrachtefe met gewelt uyt fijne

inbeelding te wilTchen; en liy lag die ontmoe-
ting als een nieu ongeluk, dewelke hem
foo wonder-weerden Perfoon dede kennen,
toen hy befloten had uyt de plaets daerfe
woonde te vertrekken, 't Is waer, feyde hy
in {ich felven, dat naer de wijfe, op dewel-
ke ik fe fien foude, en van haer foude gefien
worden, ik na hare tegenwoordigheit niet
feer behoef te verlangen, mits ik'er niet op
verlievende , ik my van geen groot vermaek
beroove . my van 'er geficht beroovende: want
of wel de fchoone voorwerpen 'taltijt geven,
is 't vermaek der oogen wanneer 't herte on-
geraekt is niet dan een tamelik vermaek , en
de bloemen in eenen hof fuUen my immers
foo foetjes verheugen als 't geflcht van een
fchoone Vrou , die 'k niet bemin, en van de
welke ik niet en foek bemint te worden. En
foo in 't tegendeel ik op 'er mort: verlieven,

verlies ik noch min van haer vertrekkende

:

want ten uyterften , hoe verlieft ik ook op'er
wierd 'k foude 't haer noyt durven betuygen,
noch hopen van *er te konnen geleden wer-
den. En hoe foudefe een man konnen be-

min-
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I

lift

minnen, die noch verftant, noch bevaiugneic

fchijnt re hebben , en diele lelfs beneden de

botfte en domfte flaven ftelt? Laet ons dan

ni«t meer om Lucretia denken , en Tonder van

voornemen te veranderen, laet ons alleenlik

denken om uyt Romen te trekken, en om
een plaets te verlaten, alwaer een Perfoon is

•

die my noch ellendiger, dan ik ben, foude

konnen maken. In hoedanig ander geweft

van de werelt dat ik mocht verlieven, voegde

hy'erby, fal ik vry min ellendig zijn: want

ik fal mogen hopen niet veracht te worden:

'k fal verlof konnen krijgen om te feggen

dar ik beminne, ofte ten minfben my over de

ftrengheit die men tegens my pleegt beklagen.

Hier na Brntm geloovende fijne wil raeeller

te wefen , bracht 't overige van de nacht

door met op fijn rey» te denken , en ftont op
met de fonne ree», in meeninge alleenig te

«aen wandelen , fonder fich \ gelelfchap , dat

by Raalm was, te kreunen. Muer hoe be-

'geerig dar hy'er roe mocht zijn, hy konde

niet uytgaen , ibnder beluft te worden om te

treden in *t heymeiik vertrek, 'c welk in de

kamer daer Lucmia toen in was , uytquam

:

en de lult wierd lbo krachtig , dat hy die niet

konde tegenftaen; foo dat hy'er in trad, en

fich begafom door de felve plaets re kijken,

daer hy **avonts re voren door had gekeken.
Echter wierd fijne nieufgierigheit niette feer

vernoegt: want hoewel hy Lacretra fag llapen >

mag men feggen dat hyfe min fag , dan aisfe

óp was : raicie op foo zedige wi jfe fliep , dat

H 5 hy
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hy niet kondc fiea als hare rechter hant, m
dewelke fy losjes fcheen te houden een w
hoofrdoecxken , dat 'er aengeficht half bedel*
te. 't Is waer, die hant leek hem foo fchoon
dat men mag vafl: ftellen , datfe de dievery
die hare oogen hadden beginnen te doen,vo.
eynde, en datfe hem 't hert ontftal. Urufft
merkte echter dit fwak beginfel van liefd
niet; hy noemde defe eerfte beweging fijne
hertstocht nieufgierigheit : en hy beüoot al
leen te gaen wandelen, en d'ontmoeting vai
Lttcretta te vermijden, om niet verplicht ti 1

zijn in 'er bywefen te fpreken: eenig vermaek 3

fcheppende in verre vanger te zijn, fondei x
iich te konnen verwijten buyten reden ge-
fproken te hebben voor een Perfoon» waer
regens hy wel voelde dat hy gecrne feer bc- 0
vallig foude gefproken hebben, indien hyi
hadde in ftaer geweeft om fijn verftant te dur- t

ven toonen. Hy ging dan wandelen, in eea '

Weyde die op den Tyber uyt quam, omringt
met wilgen, en met heel dichte doren-hagen
bezaeyt: en hy ging'er in meeninge van niet
•t huys re komen , dan als dat fchoone gefeU
fchap foude zijn vertrokken; want dewi>l hy
fich opentlik voor eenen dommerik had uyt- •;

gegeven, was hy geenc welvoegentheit onder- ^

worpen, en de tegenwoordigheit der twee
Princen verplichten hem met fich meerder
te bedwingen

: dies hy , om fijn voornemen
uyt te werken, ging alleen door eene flaef
gevolgt, een fobere maelrijt doen by de
Priefter van een boere Kerkje , niet verre

van

4
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van. de plaets die hy tot fijne wandeling

had gekofen: en hy maekren 't ten leften

foo, dat hy nier dan een uur voot fonnen

ondergang wederkeerde. Invoege dat niet

twijffelende ofte 't gefclfchap, 'c welk fijn

eenlame finiikheit veroorfaekte, en was ver»

trokken , ging hy langs de waterkant om
naer huys te gaen-, maer met hy begon te

wandelen, begonde hy eenige lichte moeye-
likheit te voelen., van dat hy de wonderweer-

de Pcrfoon, wiens ontmoeting hy echter had
willen vermijden, niet meer fien foude. Even*

wel een oogenblik daer na gaf hy flch felven

ongelijk, en in een fufFery fonder voorwerp

rakende, fond hy de flaef , die hem had ge*

volgt, voor henen, en ging dier wij fe langs

de revier, fonder bynaer felf re weten waer
hy was, totdat hy, in 't midden van de wey*
de zijnde, fag drie vrouwen onder eenen ou-

den wilg fitten: dewelke by geval in 't felre

oogenblik, dat hyfe gewaer wiert, opftaende

henen gingen. Maer fy waren naeulicx op»,

ofte hy merkte defe drie Perfonen te zijn Kï-

/«7j, Lucretia^ en Hermtlta^ die, naer hen*-

gekent te hebben, gelijk hyfe kenden, ter

zijden af traden, om hem niet t'ontmoeten:

want gelijk Hermtlta fclfs niet eens wift datfe

de fuller was van Brutus^ hadfe immers foo

Weynig kennis, als hare twee fpeelnootjes,

hoedanig *c verllant van defen doorluchten Ro-
meyn was. Derhalven niet willende dat hunnen
ommegank wiert geftoort door een man , diefe

geloofden den felven niet acngenamer tc konné.

H 6 ma-
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maken, gingenfe ter zijden af, gelijk ik al :

reede gefegt heb. Ondertuffchen dede def* 0

daet Uru/tis merken wat hun verplichte hem 1

te mijden , en 't bedroefden hem geweldig : hy i

maekten echter dat hun voornemen gelukte I
en naerfe in 't voorby gaen gegroet re hebben* •

ging hy recht toe in 't huys van fiju Moeye, /

fich inbeeldende dat 'er al 't overige gefelfchap
noch was. Maer hy wiert In fijn meening be-
drogen, want hy vont fijn Moeyeheel alleen, .

die hem berichte , dat de twee Prinsen al mor- ^
gens vroeg waren weg gegaen, en dat de moe-
der van Litcret$a,S$veiia , MneÏM en ik even qua-
men te vertrekken. Maer hoe komt dan, her-
nam Brutus, d2t Lucret/i» en ra/om hier zijn H
gebleven: dit komt, antwoordefe, uyt eenige
hu y fel ike reden, dewelke doetdat£«frf//«ydcn a
vadervan Lucretta

, en ralerius , de vader van K.i- *

,

/er/a, wei te vrede zijn, dat hunne dochters ee- i
nigen tijt uyt Romen blijven, Maer dewijl de- i

fetwee mannen hunne dochters allerhande Per- /

fonen niet fouden betrouwen , hebbenfe my ge- ^
kofen

, omfe, foo lang 'tfchoon weder duurr,
hier re houden, en fe hebbender my om gebeden,
onder dekfel van de verbintenis die tuflchen on-
fe gellachren is, en van de vriotitfchap zijnde
rulVchen defe twee dochters en Hermtita fonder
darfe hett'uwen opfichte hebben gelaten: want

,

voegde Ter half lacchende by, men houd u niet
feer ontfaggelik. Brutns verftaen hebbende
'r gene Ractüa feyde , veranderde van ver\v, fon-
der lell te weten wat hem dede root werden. Hy
antwoorde echter op ^tgeenhem defe wijfe rrou

fey.

1
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{eyde, en begon voorts van verfcheyde dingen
met 'er te praten. Hy vraegden 'er of S/ve/ta ,

die hy wel wift Tarqumw vyant te zijn, haer
niets had bericht "twelk hem op eenige veran-

dering binnen Romen mocht doen hopen, en
als fe neen feyde , fcheen hy geweldig bedroeft,

en beftont over de ftrengheit van fijn nootlot
te klagen: en 'er met fuiken verftanr, en met
fuiken ernftover te klagen, dat Ractlta my fe-

dert heeft gefeyt , datfe noyt foo wel, noch op
foo bewegelike wijte hadde hooren fpreken,

*tGene de droefheyt die fijne klachten in 'er

veroorfaekten noch vermeerderde, was dar hy,

fiende aenkomen de drie fchoone dochters , die

hy in de weyde had geilen, om hare ontmoeting
te vlieden , henen ging , maer met fuiken moey-
likheit, *t haer uytermaten zeer dede. Onder-
tuflchen hadde Brutus dit fchoone gefelfchap

naeuwelicx verlaten, of fijn doen hem berou-
wende, keerde hy wederom daer 't was, en be-
keef inwendig fich feiven om 't voornemen,
'tweik hy gehad hadde : wanteindelik, feydehy,
dewijl ik naeulicx yet, als 't enkel vermaete
van 't gelicht , met de redelike lieden gemeen
hebbe , moet ik 'er my niet af berooven : en door
foo fchoonevoorwerpen my ten minften in ftant

ftellen, om aengenamelik re mogen mijmeren,
BiHtHs met dele gedachten weder op fijn dreef
komende , was den ganfchen avont by defe be-

minnelikedochters: maer hy was 'er meer omfe
te hooren, dan om fe r'onderhouden. Echter
fprak hy d'eerlle mael voor Lucretta ; en hy fprak
met fijne gemaekte Üechtigheit, hoewel hy'er

H 1 niet
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niet toequam foiider groore moeyiilcheit ; mae
tenlaetften niec durvende weygeren t'antwoor-

den, en durvende immers foo wcynig heel we
antwoorden , moft hy een feer gevoelike droef

heit uytftaen. Want alfoo Lucretta hem noyi

dan die m.iel hadde hooren fpreken , vraegdelc

Herniilui foetjes > ofhy noyt geen meer verftani

hadde. Invoege dat Brmus 't hoorende een

fpijr gevoelde , die hy nimmer gevoelt hadde.

Want eer Literet quam te ficn^was hy op-

getogen ,dat men hem fchrikkelik domhielr;

mits fulcx tot den aenflag die hy voor had

diende: dog hy konde niet verdragen, dat defe

wonder-wccrde dochter van hem dachr,*cgeae

foo veel andere ran hem dachten. Hy ver-

fterkte fich fel ven in 'r goet gevoelen dat hy
van 'er hadde, door vcrfcheyde dingen , welke

fy dien dag tot voorftant van de goetheit had
gefeyt: want (feydefetegens Hermtlta, die ilaen-

de hield, dat'et Ibratijts fchadelik was al re goet

te zijnj een gtoot verftant fonder goetheit

maekt fich welgcvreeft en gehaer, maer noyt

bemint , en ik ben foo ingenomen van 't geen il^

fegge , (voegdefer by , een weynig fachter ipre-

keude) dar ik liever de dommigheit van Brutus

hadde , dan de gaeuwigheit van de wrecde ThU
Ita^ hoewelfc 't gaeulle verftant vau de werelt

heeft. Maer ,Heer, hoewel ^Mcretui geen ge-

dachte had, d&t*€tSrufui hoorde, lier hy'r niet

te verftaen: en , 't geen feldl'aem is , fchoon dit

verhael van LucrntA voor hem geen verplich-

tende fin in hield, liet hy niet eenige kluch-

tige foetigheit te viadeu in te denkea datfe

Ue«

1
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liever wilde zijn dat hy was , dan TuUia weien,
Soo dat defe inbeelding fijnen geeft liefkofende,

hy 't onderhout van defe drie dochrers mee
groot genoegen aenhoorde. Voor my , feyde
Lucretm , 'k heb my lbo wel bevonden by goet
tezijn, dat ik voornemens ben 'cal mijn leven
te welen: en ik houde ongerwijfFelt veelmeer
van groote goet heit fonder verftanr, als van
firoot verftant Tonder goetheit. Inder waer-
Heit, hernam Hermtlta , de perfonen die foo
goet zijn, datfe noyr konnen quaet werden,
geven weynig tijrkorting: en om al tefeggen
wat ik denk > 'k geloof dat de goetheit alleen

yet flaeuws, murws en verdrietigs in heefr,

'twelk maekt datmenfe in't herte van fekere
lieden, by na voor niet met al mag rekenen.
Dog met 'et verllauc gaet'et foo niet, want ilc

kennefeer fnoode perfonen, die niet laren my
te behagen, hoewel ik verfekert "ben, datfe

my, by d'eerfte voorval, een pert lullen fpe-

len. In't tegendeel kenne ik feker goet menfch,
wiens goerheit overmatig is , en die fonde zou-»

de maken van eens te denken, datfe konde af-

laten tegen 'er eygene vyanden goet te zijn, de-
welke myondertuflchen foo machtig verveelt,
dat wanneer ik alleen by 'er b€n, de uurenmy
eeuwen duuren. Hierom meen ik gelijk te

hebben om te feggen, dat de goetheit by
'cverftant over al goer roe is, dog dat de goet»
heir fonder verftant by na nergens toe deugt.
Ah! Hermida , riep ai, gy zijf een quaet
menfch, feggende 't gene gyfegt: want het
gaet feker eu vaft, dat de gaeuwigheit fonder

goet*
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goetheit niet bequaem is, dan om quaet f<

doen ; en dat de goetheit fonder gaeuwigheii

ten minften dit voorrecht heeft, datfe niei

kan fchaden. Maer, hernam Hertnilia» A'o-

vermatige goetheit fchadet veeltijrs diefe heb-

ben, want als men van niemant ontfien worti
gebeurt het by naer altijt , dat men met u
fpot, en dat men u veel liever foolt, als ye-

mant anders. \ Gene Hernif/ia feyt, hernam
Valerta, gebeurt ongetwijffelt fomtijcs; want
'er is fekere boofheit inde werelt, diemaekt,
dat, indien men u niet bequaem acht om
quaet voor q»iaet te vergelden, men u noyc
goet voor goet vergelt. Invoege dat om foo^*

danige te zijn, als ik wel wilde, *t fekcr is

ik zoude wenfchcn foo vele gaeuwigheit als

goetheit te hebben , fchoon *r maer wefen zou-
de om my ter rechter tijt van foo dierbarea

hoedanigheit te dienen, die ongetwijffelt aen
alle andere een nieuw* weerde geeft: en fon*

der welke al d'andcre geen groote lof weer.
dig zijn. Maer als men met de lieden niets

heeft te verrichten, hernam He^'-ynlia, is ons
haer verftant vry noodiger dan hunne goet-

heit : want in den ommegang dient de goet-

heit by na nergens toe. In't tegendeel , ver-

volgdefe al lacchende, mag men feggen dat
f'er fchadelik is; wam de overmatige- goede
perfonen zullen noyt yet, hoe 'rook zy, te-

gen fpreken, alles keurenfe igoet, alles ver»-

dtagenfe, en de praec ts yder oogenblik uytv

Neen, ^/e>7*j, antwoorde Lucreitii. 'ken IVae

niet toe \ gene gy legt , dewijl het de
goe-

4' .

<
j

U
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'oede gaeuwe lieden zijn, die de priet doen

iuuren. Stellen ly'er nier geduurig regens

ille die hunne vriendinnen of befpotren ofte

afteren? en magmcn om defe reden niet fcg-

;en, dar fy het zijn, die doen, dat'er knib-

)eling , en by gevolg* uws bedunkens , geneugt

8 inde gefclfchappen ? Maer om ernftiger te

preken, 'k houde iloutelik ll:aende,dat niert

ian de redelike goerheit de menlchen van de

jeeften onderfcheydet , en dat 'c grootfte tee-

cen van rede *t welk men kan geven , is te kon-

len beledigen en het door deugt en uyt goec-

.leit niet re doen. Maer die goede lieden fon-

ierverftunt, hernam Hcrmilta^ die goet zijn

Ponder re weren waerom ; wat wilt gy'er mede

uytrichten? Maer, hernam Lucretfa^ditieVtx*

fonen van groot verftant , die 't niet gebruyken,

dan om alle die hun vertrouwen te bedriegen

,

dan om te laftcren, en om fchelmllukken te

bedrijven , tot wat handel fchikt gy die ? gy
dringt my wat te iccr.antwoorde Hermtlfa: want

ik bekenne, dat ik niet al te wel weet wat ik

met die boosaerdige lieden , dewelke hun ver-

ftant niet gebruyken, dan om andere te beledi-

gen, doen foude. Maer ftaet my ten minften

toe om my tetrooften, dat defe goede domme
dewelke noch Joofheit noch bevalligheit heb-

ben u ook dapper ibudcn verveelen. Om u te

doen eens werden, hernam f^alena, ik geloof

dat men boole lieden , hoedanigen verftant, en

wat bevalligheit r ook mogen hebben, moet

fchuwen , en noyt geen befondere kennis niet'er

maken: en dat meu de Peribnen die heel goet

zijn
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zijn moetontfchuldigen en haennet hunne ge
breken verdragen

, hoe weynig verftant f ' ook
mogen hebben. Maer om u een vraeg-ftuk
een weynig moeyelik om t'ontbinden , voor rc
Itellen

,
vrage ik u alle beyde, wat gy liever heb-

ben zoud, ot een feer groot verftant en mare-
like goetheir, of een uytftekende goetheit en
tamehkverftanr. Voor my. hernam Herm.üa,
ken twijftel niet eens aen de keur; en ik al.
loo weynig ancwoordc Lucretui, en 'k hebt
eens klaps vaft geiïelt. Maer defe verklaring
my met genoeg zijnde, hernam l^alert,%, moet
gy my feggen wat gy hebt gekofen; my dunkt,
hervatte Hcrmtlta, gy lichtelik kont raden, dat
LHcretia de groote goetheit en 'tmatelik ver-
Itant heeft genomen: en gy fait licht begrij-
pen, vervolgde Liicrena

, dat HiymiU *tgroot
verftant en de tamelike goetheit heeft geko-
ren Ondertuflchen ben ik verfekert, voegden
er defe wij fe dochter by, dat indien er twee
lulke perfonen waren, zoude haer die. welke
meer goetheit dan gaeuwigheir hadde, meer-
der doen beminnen als d'andere. 'kEn weet
niet,hernanv//rrw///^ offer meer zoude doen
bemmnen, maer ik weet wel dat die ik gekofen
iieb, haer meerder zoude doen achten. Maer
wat baet my een achting, antwoorde Lucretia,
dewelke geen liefde baert : want eindelik, ik
ftelle voor een vaflre gronr , dat men niet wen-
Ichen moet geacht te zijn. dan om bemint te
werden, of ren minden omgeoordeelt te wer-
den /tweerdig te wefen. Maer indien gy geen
achtmg foader vrieutfchap begeert, antwoorde
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J(rmriia ,
W2t{ wilt gy dat ik doe met een fekerc

;oele vriemrchap fonder achting? want ikge-

oof niet dat m'een perfoon van matelik ver-

bnt , hoe goet f*ook zy ,
vierig kan beminnen.

:ndien m* een goet nienfch uyt achting nietbe-

nint.antwoordeKi/fr/*!, falmenfe doorerken-

enis beminnen. Maer na dat ik fie, hernam

Henmiia al lacchende, die 'tvoorftel doet ver-

daertfich , en valt my tegen. Lucret/a antwoor-

Ae, men mag in 't tegendeel feggen, datwebey-

de voor u zijn : want of gy wel tegen de goeiheit

fpreekt, foo weten wy echter dat gy een van de

befte dochters vandewerelt zijt. 'tis waer.ant-

woordefe» dat i k de flhii fte niet en ben, en dat ik,

om oprechtelik te Ipreken, niet zoude wenfchen
^'

niet goet re zijn: maer *t is feker dat'er fnoode

zijn^die my tijtkorting geven; dat 'er goede

zijn , die my vervelen ; en dat , om in't algemeyn

te fpreken , de goetheit altijt by naer onderdrukt

wort. Sulcx en verhindert echter niet, her-

«-^ nzm LHcrefia y dat dele deugt degront end^on-

ikéJaffcheydelike gefellinne van alle d*andere met
'

behoort te zijn; en darmen niet liever wen-

; fchen moet ongelijk te lijden dan te doen. Voegt

hierby, dat, om met reden te fpreken, de

goetheit een deugt is, die een vrou foo wel

ftaet , dat ik 'er maer eene weet die 'er noodiger

K*,- zy. 'k Bekenne , antwoorde Herwiha, dat een

Um boofevroueenwan-gedrochtis rdoginderwaer-

nheit een fnoode vol geert:, vermaekt krachtig

hetgefelfchap, en 't zoude felfgroot jammer

«ip
zijn , dat'er geene waren. Dewijl f * u foo feer be-

^ hagen , antwoorde Incref/a , wenfch ik gy over-
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al lulke vrouwen vind, die niets door de vii
ger üen; die alles veroordeelen: die hun beft
vriendinnen voor de klucht houden, diel
naer apen foo haeft als ly Te niet en Hen; dl
de lof welke men hun geeft benijden, dief.
ininpnjfen dan die 'er naeulicx kennen: ei
eindelik die 'er meer quaets doen als een bit.
tere vyant: en minder goer, dan een edel.
moedigen vyant. En om u ter dege over uw€
Itijtkoppigheit te ftrafFen. vervolgde /W/a,
wenfch ik u noch van g^nfcher herten , boven
t gene Lucrcr,^ u heeft toegewcnfcht, dar gy
ahijt een recht goede vriendin moogt hebben
die u waerlchout van de perten die d'andere u
ipelen

,
op dat gy daer na redeliker wort , enmet ons bekent dar de rechte goetheit bovea

een groot verftant, hoe gaeu 't ook mocht
welen

,
is te ftellen. ra/ena dit gefeyt heb-

bende ftont op, foo dat dewijl 't aireede fpa-
de was dele drie dochters vertrokken. Bm.
tus, diefe had aengehoort, verlatende, fon-
der groote plechtigheit tegens hem te gebruy.
ken. Liicram groeten hem echter beleefder
als d andere, en hy wift 'et haer ook grootea
dank. Want fich inbeeldende, dat dewiilfe
beleeft tegens hem was in den ftaet daerfehem in lag, fy hem foude achten alsie hem
Kende, vont hy foo grooten foetigheit in defe •

gedachte, dacfe in fijn hert baerde 'k en weet
noedanige aengename ontroering, dewelkemen

,
foo men wilde, foude mogen liefde

^

noemen: ten minften hy heeft noyt recht
konneu voorftellen 't gener toen in fijne ziel

om-
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•mging. Eindelik, om u gedult niet te mif-

iruykeii, Brnfus^ die gefinr was gewecft te

'crtrekken Tonder 'r yemant te feggen, bevont
lat hy 't foo haeft niet konde doen: want aU
00 hem noch yets tot fijn reys ontbrak,

liende hy llch van defe lichte hinder pael,

)m foo rafch niet heente gaen; fonder l'elf

:e geiooven dat Lucretia eenigfins deel had
icn de verandering van fijn voornemen. Dog
drie ofte vier dagen daer na begonde hy te

voelen dat de fchoonhcit, 'tvcrftant, en de
goetheit van defe Perfoon een wondere voort-

gang m fijn hert gcdaen hadden: want hy
konde defe drie dochters niet meer verlaten,

In t eerft viel het hun moeyelik . en hy merk-
ten *t wel : maer alfoo hy van fuiken (Vaet

was dat hy niet onbeleeft behoorde gehandelt

te worden, durfden fy *t niet doen: voegt

hier by , datfe hem tfn leften bynaer niet re^

kenende voor hem fprakenals ofte hy*er niet

geweeft ware. Dies i.V«/«/, £«frf//a gedurig
iiende , en haer fieade met al de bekoorlik-

heden van hare fchoonheit, en van haren
geeft, krachtig op 'er wiert verlieft. Maer
tot fijn ongeluk quam de liefde in fijn hert,

fonder vergefelfchapt te wefen met die aengc-

narae bedriegfter. dewelke men hope noemt,
cn die door hare verleydende treken fomtijts

foo lange en foo geweldige fmerren doet ver-

dragen. Soo haeft als Brutus ook recht merk-
3 te, dat hy Lmretia beminde, was hy'eruy-
5 termate bedroeft om, en hy geloofde dar hy
* toen dubbele reden had om Romen te verla-

ten.
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ten. Waertoe

, feydc hy , foude my defc vruch
teloofc hcrtsrochr dienen , die 'k noy t durfout
dekken , en die Lucretta noyr foude raden ^wan'
wat middel om te denken, dar den domraei

'utus bequacm zy , om de wonder-weerde Lu-

erena met verwondering aen te bidden. Maei
och lacy! vervolgde hy , fclioonfe mijne hertj-

tocht kende, zoude ik niet min ellendig zijn;

want zoudefe konnen beminnen een man , die

geen verftant fchijnt te hebben > en , om de faek

noch verder te brengen . fchoon ikmy op hare

befcheydenheit mocht betrouwen , haer al mijn
geheym openbarende , fchoonfe wift dat ik niet

ben die al de werelt my gelooft te zijn, wat fchijn

heeft'etdatfe zoude willen dulden de liefde van
eenen Rampzaligen, die fijn verftantniet durft

vertoonen , uy t vrees van te verliefcn een leven

,

*t welk hy heeft voorgenomen aen de vryhei^

van fijn vaderlant op te offeren ? Sal ik haer
gaen leggen dat ik een Vloek-verwant ben,
ten felven tijdeals ik 'er feggedatik op 'erben

verlieft? Sal ik haer van ftaet-kunde en van
wraek fpreken, op 't felve oogcnblik, dat ik

haer van teederheit en van liefde fpreke? en

als ik 'er daer van fprak^ is 't gclooffelik dat

fulcx my ergens toe zoude konnen dienen, ea.

datfc haer zoude willen vaft maken aen 't ge-

val vaneenen ellendigen, die ,naer allen fchijn,

noyt kan naer laten fulcx te wefen? benevens,
dat fchoonfe, door een wonder werk , 't welk
niet kan gebeuren, van mijne genegentheit
wiert getroffen, is 'et waerfchijnelik dat Lucre-

fijne dochter zoude geven ceneu uytfin-

nigeni
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ligen, hy die gaeu en ftaet-fuchtig is: otre

lat Tarqutfuus zoude dulden , dat ik de doch-
:er troude van een vrou . die niet als met ge-
kvelt in fijne belangen blijft :neen , neen Brurus^

.eyde hy al fuchtende, men moet Lucretin

Qiet beminnen; en gy zoud inderdaet immers
foo berooft van verllant zijn . als gy t fchijnc

te wefen, indien gy diergelijken belluyt maek-
te. Verlaet dan ten felven tijde 'r voorwerp
van uwen hact, cn van uwe liefde, ontloopt
TarauintM cn /l«tre///T ; verfaekt uwe uytfpruy-
tende genegenthcit, cn uwe wraekluft, dewijl

gy die onnuttelik hebt: en gaet in een ander
gewelt een fachrer nootlot focken dan gy hebt

' in u vaderlant. Hier na geloofde Bmtus^ dat
fijne reden overwonnen was, en dat hy zou-
'e vertrekken. Maer hy hadde naeulicx een
uarticr uurs in dit gevoelen gcweeft, ofte

«en nieuwe ontroering in fijn ziel gevoelen-
de , dacht hy een oogenblik daer na vry vcr-
fchillende dingen. Wat doe ik» feyde hy,
wat doe ik? ben ik noch den felven Brutns»
die altijt in 'thert gevoel heeft foo krachtigen
' egccrte om de doot van eenen doorluchten
vader, cn van cenen deugtfamen broeder te
wreken .> Heb ik de bevelen vun den ecrften,
«n d'onderwijfingen van den tweeden verge-
ten Heb ik dc liefde die ik te Crotone droeg
overwonnen om Romen te verlaten? Heb ik
de wijfe Damo om niet begeven ? Heb ik 't gc-

t^bruyk van mijne reden onnuttelik verloo'
chent; en die doordringende deugt dewelke

^
Jüctiertijt aliea te boven komt, heeftfe my

ganfch

Ni
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190 C L E L I E,
ganfch en gaer verlaten. Voor my, feyr
hy vorder, geloof dat de Goden medel.
den hebben gehad mee mijne f>vakheit, <

datfe my defe wonder-weerde Perfoon, die
aenbidde, niet hebben doen fien, dan o
my hier te houden, en om my te beletten e(

fnootheir te bedrijven, verlatende 't voom^
men van mijn vaderlant te verloffen. Ind<
daet defe voorval bevat gewiflelik yet ong«
meens: want wat fchijn heeft *er, dat eM
enkel geval Lucretia in dit huys heeft doM
komen, toen ik heymelik belloten had t

vertrekken
: en dat ik fe noyt gefien hebben^

haer juyftgae befoeken, reen ik hier mal|
twee ofte drie dagen foude blijven > Boven i

dien, 'k hcbfe in 't eerft gemijd foo veel al;
ik konde: zedert dat ikfe ken heeft fe mjj
naeulicx aengefproken : en ondertuflch^j
dunkt my dat ik al mijn leven haer eygefl
ben gewceft, foo krachtig voel ik my gedr
ven om 'er te beminnen. Wat fchijn, dai

de liefde midden onder foo veel quelling,
mijn hert konde uyrfpruyten, 't en ware da
'er eenige noot-dwang is die miflchien wildaS
de fchoonheit van Lttcref/a een oorfaek deW
behoudenis van Romen zy, doende my ver-l
lieven my hier houdende, en my belettende
af te ftaen van de wraek die *k heb voorge-
nomen. Laten wy ons dan aen't beleyd van
't Geval overgeven, ons hert foo ongemcene
fchoonheit overgevende, laet ons al den
haet tegen Tarijuimu^ weder op nemen , aen-
acmende de liefde die de oogen yau Lucretia
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ms inftorten : en indien wy in defe genegent-

: leit ongelukkig zijn , daer roe grooten ichija

,s, laet ons die rampen lijden ais een recht-

eerdige ftraf over de flaphertigiieit die wy
= ;ehad iiebben van uyr Romen te willen ver-

trekken. Laet ons kloekmoedelik tra-chten

chert van defe doorluchre Peribon te win-

len, en ten felven tijde den throon van dien

aeyloofen Dwingelant om veer té fmijten:

-vant , om de waerheit te leggen, *k ben ver-

zekert, dat ik noch meer onmogelikheit zoude

.. inden in Lucref/a 't gebiec over mijn hett te

v;)enem^n, dan in den hoovéerdigén Tarqitu

iiis de heerfchappye van Romen t'ontnemen.

..-,aet ons dan beminnen, laet ons beminnen,

lewijle 'r nootlot iulcx begeert , en, fonder te

'oorfien 'c geen ons fal gebeuren» volgen wy
lleenlik de genegeniheit die ons drijft om
litcreffa aen te bidden. Laerfe ons aenfien

ils een Peribon , die in onfe ziel de deugt

)ewaert, en die wy een eeuwige erkentenia

chuldig zijn , fchoonfe noyt yets voor on^

Mede, deWijlie ons belet den aenflag te verla^

en van Romen te veriolTen. Hier na gevoel-

de Drutpts een geruftheit in fijn ziel , die herrt

iede gelooven, dat een boven-natuurlike in-

>eving hem tot dit voornemen aendveef , en

fijn hert en fjjne reden waren 'c in dit geval

leel eens, hy dtoomde niet meer om re ver-

' 'irekken: hy dachr niet dan om Lucretm re be-
"

in-innen, afwachtende dat hy den haet tegens

tiVqu/Kfus mochte doen uytbarllen ; en hy

if eindelik fijn hert over aen de liefde van

. JL DecL I ille

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



i^ü C L E L I E,
die wonder-w eerde Perfoon, fonderdathy toec
a-nder voordeel van fijne hertstocht verwachte
dan door dUenrreklikheit van die wonder
dochter binnen Romen gehouden te werden
en lelf Tonder eenige hoop re durven fcheppej
van bemint te werden , noch van alleen! ik t
feggen dat hy beminde. Ondertullchen dewij
hy had befloten te beminnen, gevoelde hy eei
uyrnemende vreugt die ook regens fijnen dank
in fijne oogen, en opiijn aengcfichre bleek:];

jfoo, dat Racfha 't merkende, met d'eerfte gele
gentheit diefe vont om hem in 't byfonder t(

fprcken, d'oorfaek der felver vraegde. Hy fey-

defe haer echter niet: want gelijk de vcrbor-
gemheit de liefde cygen is . wachte hy fich wel
een geheym te gaen ontdekken, waer in hy
felfs bekende dat yet ftak, 'c welk heel onge-
cieyn mochte fchijnen aen yder die niet had
gedacht 't geen hy dachte. Derhalven gefmt
zijnde fich regens fijne hertstocht niet meer te
kanten focht hy te knoopen de banden die
hem aireede vaft maekren , en hy verluymde
geen gelegentheit om Litcretia te fien ofte te
hooren fpreken. OndertuiTchen hoewel R.ui^
Ita wift, dat Erutus in minne koofery onrfag-
geliker was , dan hy fcheen te wefen, bepaeU
«ilefe 't leven van dele drie dochters ganfch
niet; In 't tegendeel badfe hun te gedoogea
dat hy altijr by hare wandelingen mocht zijn,
Ceggende dat fulcx fijnen geelfzoude verlich-
ten, dat men met een man van dien ftant moft
medelijden hebben , en toebrengen foo veel
alsle konden om te verdrijven een fwarequel-

ÜDg,
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ing, dewelke haer by fijne natuurlike dom-

Tiigheit had gevoegt : daer by doende ,
datfe die

üreede door hunne tegenwoordigheit hadden

beginnen te verdrijven. Niet , Heer . dat Raaha

.ie deugt felveniet zy , maerfe had foo grooten

medelijden met 't leven 't welk Brutus ieyde ,

iatfe feer blijde was eenige vertroofting voor

lem te foeken. Doet hier by, datfe, om de

ivacrh^it te feggen , niet en dacht hy fich oyt

vonde onderwinden , fonder hoop te beminnen,
' aoch dat een voornemen van liefde koude be-

ft:aen,met de grooce luft tot wrake diefe wift

jran overlange in fijn hert geweeft te zijn. En

voorts is 't ook feker , dat indien Bruins had wil-

len trouwen ,
fy vieriglik zoude gcwenft hebben

*t met ^aleria ofte met /:«crf//« had mogen zijn:

; want voor Hcrmiha , fy v/ift wel dat Brutus niet

onbekent was't fijne fu ft er ware. Defegemeyn-

faemhcit wiert dan heel foet , want boven dat

'

defe drie fchoone dochters een leer aengenaera

'gefelichap maekten ,
voegdcn'cr fich noch

andere Perfonen by^die'c veel grooter en gc-

neuggeliker deden worden. Daer is een fufter

van Co/A»//«/^. ,diegeduurende den foeten tijtin

die buurt was, die 'er dikwils quam,en die 'er

quam inmecningom haren broeder by Lucretfr^

op dewelke hy ^Ireede was verlicft, te dienen.

Den Prins van Pomerie, en den Pr ince Ttnts fijn

1 broeder gingen 'er ook veeltijts : want ofte het

' wel fonen zijn vanr^ï^^«<w;<i,zijnfefoodeug-

delik, datfe geen deel hebben aen den haet die

';«{men de vader toedraegt. .V/«//«/ vergefelfchap-

••:tcfeookgemeynelik: en ikhad vandedeugde-

J 2 like
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194 C L E L r E,
Jike Sivclht altijt eenig bericht te brengen a
die, by dewelke foo vele beminnelike Perf
nen wierden gevonden. Derhalven hoew-
Ractlni al de ftr^ngheir heeft van een deugd-,
like Romeynfche vrou, dewijlfe vriendeiik ii

dat het laut vryighcir roelacr , datfe haer b
j

troude op de deugt van de Perfonen, ondi
haer oplicht zijnde, en dat de mannen die
befochten leer eerbiedig waren, en bov« (

dien hare magen, uytgefondert den Prins v
Pomerie, r//«/ en CoUatmut

^ fchiepfe fel

groot vermaek in eengemeynfaemheit die ni.

beilont daii in oprechtigheit. De moed« :

van Lucretta quani 'er ook fomtijts , en Sm i

Ita fclf ging 'er dikmaels. Alfoo ik u mij i

Hiftorie niet vertelle , fal ik u niet fegger i

-dat Miitmt en ik een genegentheit in de zi»

hadden, die door een en de felve Perfoo I

wiert veroorfaekt, mits wy beyde VaUna be >

minden: want ik foude u al te veel dinge i

moeten feggen j die in de voorvallen van Bru *

r/fx ganfch niet te pas komen. Maer ik wi
u in 't voorby gaen alleen bekent maken %

dat Lucretut CoUatmns en Brutus hadde doei )

verlieven, dat Hermilm van den Prins vai /

Pomerie bemint wiert, fchoon men fich in

beelde dat hy de fulter van CoUnttms^ CoUatt t

n^i genoemt, beminde: dat Tttus defe fchoonct»
dochter die 'k even genoemt heb, beminde u

en dat eindelik de liefde was de ziele van dii.>

gefelfchap. 't En was evenwel geen wederi
zijdige liefde: want Lucretm had een gewel-J
dlge we.rfm in CoUatmus: enfe wift niet da*l

Br.
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Bt'Htus op 'er verlieft was. ï^alerii beminde

MH/ms niet , enfe draeg my miflchien niet

= dan vrientfchap: niaer belangende de Tufter

^\yzi\ CoUatmus, die haerte Trtus angetwijftelc

•niet: en Hcrmil/a had gewiffelik een krachtige

genegenth«it tot den Prince T/ius, hoewel 't

'Raciha niet geloofde, ja datfe 't noch niet

-weet. Ondertuflchen was de liefde onder

_ aliedefe Peribnen foo bedekt, datm'er niet

^ ''en fag dan eerbied, dan achting, dan beleett-

heit, dan gedieniVigheit . en vrientfchap.

' -'t Gebeurde felf fomrijcs, door de forg die

^'^yder droeg om fijn gevoelen te verbergen,

'datm'er befoekdede, fonder de Perfoon die

- men beminde een woort in 'i befonder aen te

- fpreken. Inder daer, my gedenkt onder an-

' dere van een dag, in weiken de Prins van

Pomerie altijt met Coilatma praette, Tttns

Lueretia gedurig onderhielt: ColLxttms Falerta

•^ ftaeg aeniprak, en Mhuhs en ik Henmlur

l'i doorgaens onderhielden. Dog belangende

BrtitHSy mits hy wel oordeelde, dat hy nie-

raant verdacht wa«, bedwong hy fich niet,

maer bleef altijt by Lucrcïia, 't Is waer dat

» hy hier mede geen groote voortgang in 'er

* hertdede, want allbo hy fijn verftant niet

t durfde toonen, verdroeg ie hem alleenlik uyc

mede-doogenheit, uyt eerbied, om fijnen

1^,^ ftaer, en uyt vrientfchap van Racilja, Maer

0mk immers hy liet niet groote foetigheit te vin-

^lai den in CsUatmuf fpijt te doen. Niet dat hy

mm tegen Brutus konde minne-nijdig zijn: maer

fc^ *t was Qin dat Brufm maekte hy Lmeüa in 't

li 1*3. by.
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bylondcr niet konde fpreken. Bntfus vanj.
ner zijde was in'c eerft op CoUatims niet mi-
ne-nijdig: want boven dat de liefkoofer^
van Colianntü niet feer ontfaggeiik waren /gmen genoegfaem dat Lucrettci een afkeer n
hem hadde: hoewelfe dien uyt voorfichtight
forgvuldelik verbergde. Maer hy vreefde ?

fchoone en behendige CoUatm.% welkers buy
famen, vleyenden, en verplichtende geeft fe

bequaem was. om haren broeder dienft ;

doen. Soo dat in vervolg van tijt KnttHs
gelijk in fich bevont gevoelens van liefde, v.

minne-nijr, van haet, van wraek, en v;

ftaet-fucht; fonder te hebben eenige redelü j|

hoop van oyt een van defe geweldige drift<

te konnen vernoegen. Want *c hadde ge< \

fchijn
, dat LucretU he foude beminnen, fc

lang fe hem niet en kende voor die hy waj .

foo en dede 't ook niet dathy'er zoude on
dekken een geheym, 't welk, geweten zijnde e

konde verhmderen, dat hy behoefde te droc i

men om Romen te verloflen, ofre om ficl
ztn Tarqumfus te wreken: 'thad ook weyni
fchijn, dat hy voor eerft konde verdelge i

een Prins, wiens gefag door fijn eygen -

wreerheit wiert beveftigr: en aengaende de
trek die hy had, om fich te fien herfteii
in de rye fijner vaderen, daer was weyniji
kans om 'er toe te raken, foo lang fiji

verftant gevangen bleef ^ en Tarc^umm
heerfchre. Ook waren 'er uuren in de w
ke hy fich den ongelukkigften menfch v
de werelt hield: hy dede fomtijts ko
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rcysjcs na Romen, om met LkimM^ en VaU^

nu^ te handelen van alles wat dien grootea

aenflag» welken hem foo lang had in 't hooft:

gelegen , betrcfre; en fe brachten fomtijts heele

dagen over met te fprekcn van de onrecht-

vcerdigheden van Tarqumms^ van de lafher-

tigheit der meellre Raers-heeren, en van de

weynige hoop diefe hadden van een gunftige

gelegentheit te vinden, om *r geenfe in 't

herte droegen te doen uyrberften. Maer

Brutus handelde met niemant dan met fich

felf, en met de Sanggoddinnen van de liefde,

die hy Lticretta toedroeg: want , gelijk ik u

heb geiegtj dathy een vrient van Pythagoras

dochter was gcweeil, en dat hy een reyie in

Grieken-lant had gedaen, hy had fich in

verflcn konnen beklage -^over de wreetheic

van fijn verliefde forruyn. indien hy had

mogen hopen dat Lucretut \ eenigen dage

fijiie liefde mocht komen te weren. Dog in

den rtaet wacr in fijn ziele was had hy fleg«

onnutte gaven, dewijie hy noch fpreken,

noch fchrijven durfde: en hy ftierf echter van

luft om te fchrijven, en om te fpreken. Wanc
hoewel de Poézye re Romen noch niet feer

bekent zy en datm'er naeulicx kent, als

d'acroftique verflen van de ly/^/Z/e , hadden /

cretta, Valeria, en Hmmi/a, in defe foort van

dingen de geeft een weynig meer verlicht als de

nieeile menichte: mits Racil/a een Griekfche

• flaef by 'erhadde, welkers moeder was geweefl:

onder de geleerde CUobuline^ dochter van Periapt-

der
,
Koning van Corinthen. Soo dat defe flaef

I 4 won-

||M|||j|y
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198 C L E L I E,
wonder gaeu zijnde, haer in 'theymelik een
ge lichte kennis van hare tael had gegeven
en 'er honderrderley fchoone dingen , va
Sajffho ofte van PhoctUdes daeri'e groot vei
Hiaek in fchiep, verhaelt had. Bmius dai.
dit wetende was ganfch niistrooftig dat hi

ü-ch niet durfde dienen van foo vele dingeOAj
die hem hadden mogen doen wel ftaen I

Lucrena: *t was hem ook een ongelooftelil
droefheit, t'overdenken dathy felf niet mocL
te trachten van 'er geacht te worden , en 'ei

waren oogenbiilcken in dewelke hy, fondei
<ich te bekommeren niet fijn leven in gevaei
te ftellen, ofre al d'aenflagen, die hy tegena
TarqumiM had, te vernietigen^ belloot aen
die wonder-weerde dochter te feggen , dat
hyfe beminde; en het haer te feggen als een
man, die fijn gevoelen, in een andere tael,
dan hy gemeenelik voerde, wift uyt te druk-
ken. Hy vreefde echter geweldig, dat, in-
dien de faek nier wel gelukte, Ucwms , F.i/f-

rms en Racdia , fchrikkelik regens hem zou-
den uytvarcn, om dar hy fich had bekent ge-
maekt : en hy was felf beduchr, dat TarqnU
k:us Licr^/ff^ mocht mi fhandelen . als hyquam
re weren , dat hy hem bedrogen hadde. Dies
hy niet fekers befluytende een feer ongerüft
leven leyde, fonder in fijne quelling eenigen
trooll re hebben, en fonder fijne liefde te
konnen tegenftaen, noch die bekent maken*
aen diefe veroorfaekre. Ondertuflchen be-
minde hy, en hy bemrnde met d'uyterfte vie-

righeit: want ofwel Lucreda niets dede om

1
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I. BOEK. 199
fijne genegentheit re doen aenwaflchen, nam
fe echter yder oogenblik roe : en de wanhoop

dede in hem 't gene de hoop in andere min^

naers uytwerkt: want eindelik, feyde hy,

*c is waer^, 'k hope niers, dog lulcx kan mij-

e liefde niet verfwakken, overmits het Lh^

cretia niet is die my doet wanhopen: maer de
|||)

kluchtigheit van mijn nootlot , *t welk maekt

dat ik niets mag hopen. Ongetwijffelt is fe

my niet ganftig, ook zoudele ongelijk heb-

ben het te zijn: en ik moet haer d'onverfchiU

lentheit diefe 't mywaers heeft grooten dank

weten , dewijl ik niet begeer , dat den Brttfits

diefe kent by 'er wel ftae. Maer , och lacy !

vervolgde hy, dien anderen Eruttis ftaet foo

qualik by 't Geval, dat 'et weynig fchijn heeft

hy fich oyt aen Lncretta mag toonen: en in-

dien ik mijne reden niet ten deele verfaek

,

fal haer de liefde diefe in mijn hert gebaert

heeft altijt onbekent zijn, en ik by gevolg

den rampzaliglten van alle menfchen. Hoe,

Criep hy, gelijk hy my zedert heeft gefeyt)

Litctet/a, de wonderbare Lncretia , fal noyt

weten , dat ik haer bemin: en dat gy foo dom
niet en zijt alsfe u houd ! hoe gy fult konnen

todlaen eeuwelik 't voorwerp van hare ver-

achting , en van hare onverfchillemheit te

-zijn! Ah! neen, neen, vervolgde hy, daer

kan ik niet toe verl^acn, ja fchoon ik verfe-

kcrt ware, 't leven te verheien, dat ik alles

zoude moeten wagen, en dat Romen onder

de dwrngelandy van Tarqumius altijt zoude

blijven, moet Lucrctm weten, dat ik onder

I 5 haer
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haer gebiet leef. Sy is gaeu , goet , en edel
moedig, en t kan zijn datfe niet fal willen om
brengen een man die door overdadiPe liefde
^ch op hare befcheydenheit betrour. Maei
fwakkenals gy zijr, hernam hy, hebr py niet
naergelaren foo langen rijt redelik te fpreken
dan om Ljécrefm te feggen dar gy haer lief hebt?
Denkt, denkt aen de liefde die gy u vaderlaut
behoort toe tc dragen, en niet om dt liefde van
een Perfoon die 'er miflchien geene tot u fal
hebben. Gedenkt dat u vader door de wreet-
ncit van Ta>^uw,us is geftoiven , dat u broeder
op gelijke wijfe is omgekomen, dat d een end ander ftervende u hebben bevolen hunne doot
te wreken: dat Romen is onder de Üavernve
van den wreedften Dwingelant des acrdbodcm^i-
datduyfenden eerlike huysgefmnen hunne bc^
houdenis van u verwachten; en dewijl gy wilt
afhertig zijn, bedenkt dat de verklaring van
hefde,^ die gy aen Lucrerm wilt doen, u mif-
fchien t leven fal koften: en bedenkt eindelik,
indien gy noch eenige deugt overig hebt, hoe
fchandelik t voor uwen naem zijn zoude, de
Jiefde van Lticntu voor de liefde tot de eer en
lot het vaderlant geftelt te hebben. Hier naer
gevoelde Brur^s foo feldfamen omftclrenis in
lijn hert, dat hy lichrelik koude merken.dat
fijne reden hem niet had overredet. Inder
daet hy w,s dien dag foo bedroeft, en foo
Iwaermoedig, dat hy niemant wilde fien: enom eenfamer te zijn, gmg hy wandelen in dé
fel ve weyde, alwaer ik u heb gefeyt , dat hy . op

geüen:
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gefien: en hy wiert*er foo overrompelt door

lljne quelling, dat hy meer als drie uuren tuf-

fchen twee dichte doorn-hagen verborgen zat,

fonder eens fijn oogennaerde zijde dcrriviere

te flaen. Mier eindelik d'overdaet van iljii

cygene droefheit hem dwingende van plaet»

te veranderen, ftont hy op, en opftaende

fag hy VaUna ^ Lucretia tCoU^itma en Hermilia^

(itten aen de kant van de rivier, dewelke met
denPrins vanPomerie praetteden,terwijledac

RacHtii mei de moeder van Cö//ii//»*i wandelde:

• want dit gefell'chap was gekomen» zedert dat

Brutus was aytgegaen om alleen te wandelen.

Soodathy toen 't geficht wdiW LHcrettan'm kon-

nenie vermijden, ja fclFs 'tnietkonnende wil-

len , naerderde hy de plaetfe daerle was : en naai

den hoop gegroet te hebben, hoorde hy, dat

men van liefdefprak,en de Prins van Pomeri«

ftaende hield, regens Hermti/ay dewelke haer

uyt llaet-kunde geliet hem altijt tegen tefpre-

ken , dat de rechte deugt van een vrou niet be-

ftont in't hert ongeraekt te komiê houden:ja dat

in 'c tegendeel een Jud'er, indienfe geenjkrach.

tige genegentheit in de ziele droeg , noyti'ee-

nemacl van 'er Telven konde verfekert zijn,

•Want eindelik, feyde hy, 'k vindegeen fwarig-

heit een vrou re verbieden reekenen van liefde te

geven aen een diefe ganfch geene reederheittoe-

draegt:'kvinde Telfs geen groote eer in een fwak-

ke en uytfpruyrende genegentheit te belbijden:

maer'k vinder oneyndelike. foo wanneer een

vrou van een feer eerlik man diefe liet'Tieetr wort

bemint^ haer niet te feer inwikkelt,. en foo in

1 6 weer-
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Stoz C L E L I E, ^
weerwil der teederheit van een wederzijdi»
liefde

,
de deugt onverwrikkelik in haer hen

IL fr.^''''
^'''^ ^"^^voore

zedighk F4/rr/.i halflacchende, 't bell i$ fu
ken teeken van deu^t niet altijt te geven [ U'
vreefe dat beginnende eenvoudelik te bemii
nen, men in'teynde, ook tegens fijnen dank
yemant meer dan fijn eygen eer quame lief t
hebben. Mijnent halven. feyde /JermMa

TT ''''^^ heerliker is de liefde
wederflaen danfete hebben, hoe eenvoudii
1 ook mochie zijn. Voor my , feyde Co/Ü
tma, die wegens haren broeder een heymelik
belang hadde. voor hoe üreng dat hun dt
RomeynfGhe vrouwen uytgeven. ^klaetnieti
te bekennen, dat, indien het 't welvoegen
toeliet, een oneyndige foetigheit zoude zijn
«1 bemint te werden, en, foo ik 't durve fee-
gen, in te beminnen. Want eindelik lei
vrientlchap is foo aengenamen fake, dat, in.
dien de liefde, gelijk men feyt, noch veel
foeter is, 'r groote dwaefheit ware niet te be-
minnen genomen 't gebruyk het niet verbo-

i^) V,°"^^"^>^ 8«iooft hebben, hernam/-.W half lacchende, dat een Romeynfche
Juffer de zijde van de liefde foo konde ver-
zadigen: fis foo goeden fufter, antwoorde
Hcrmsua mede half lacchende, darfe veel iie-
ver heeft 't belang van hare kunne, dan datvan haren broeder

, te verlaten. Terwijl defe
ichoone dochters dus praereden, raekre de
Ichoone iMcretut foo dapper aen 't fuffen,
<latfe met verftont dat üien dingen feyde die

haer
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RL BOEK. 20J
haer aeiigingen. In 't tegendeel haer felven

^1 onderhoudende op 't eerlte verhael dat den
• Prins van Pomerie tot voorftant van de liefde

'
1 had gedaen , dachtfe niet meer om 't gefel-

^ fchap ,
lotnCoüéitiPtii, haer by den arm trek-

-kende, al laccheiide feyde , datfe mededeel
^ - moft hebben aen den ommegang, en 'er feg-

^
; gen, ofte fy geloofde dat de liefde een mocye-

^ i lik ofwel een vermakelik ding ware. Dog
^ ' h iMcretia jintwoorde , datfe niet konde fpreken

van *t geen 'er onbekent was. Om u defea

dekmantel t'ontnemen, hervatte de Prins van

Pomerie ^ moet men u die hertstocht uytbeel-

den: en toen, gelijk defeQ Prins wonder gee-

ftig is, beftont hy te verhalen alle 't geen de

liefde kan aengenaem maken. Hy drukten

uyt al de foetigheit der hope; hy vertoonde

felfdievan d'eerfte lusjes, welke dele herts-

tocht inblaeft: hy verbreyde hare vermaek-

likheden. hare verrukkingen, de foete inval-

len diefe veroorlaekr, d« lieflike fuffcryen

diefegeeit: en vergat eindelik niet van alle

*t geen defe edele hertstocht toekomt. Wacr
na hy*er drong om te leggen wat 'er van de

liefde dacht. Maer alfoofe *t hoch affloeg,

¥ielen'er hare fpeelnootjes op 'r lijf , en quel-

den haer foo lang,datrer eindelik belooHHen

haer gevoelen hun te doen wet-en. mits datfe

\ haer toelieten te fchrijven. Dog navorf-

fchende wie van hun een tafelboecxken had»

ond men niemant die 'er een haddeals Bru-

ins, Soo dat defen verborgen minnaer » die

leer blijde was dufdanigen gunftige gelegent-

I 7 heit
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204 C L E L r E,
heit re vinden, om yers re hebben gefchreve
nier de hant van Lncretia , haer fijn rafelboecj
ken aenboodr. Maer, Heer , op dar ik u do
begrijpen hoedanig den geeftigen rrek wa
dieiè hun fpeelde, moet ik ude leive woordei
oorrchrijvcn, die fy 'er fchreef, hun verfekfr
rende darfe haer oprecht gevoelen van de lief.

<le begrepen.

Toen nam yermmmj een tafelboecxken,
't welk hy op de rafel van Arome fag leggen ,

en fchreef'er in de felve woorden dieXwre//j
had gebruykt; waer na het rafelboecxkerv» aea
Arofice tn fLtn Amiicar overgevende, fagen fy
'er in de volgende woorden.
ytftde, hoe. maet'. z.ij}t, m'tHHctt, geen. mmde,

k^n, zoH:i 'f^fict, laes. me», Ijefde, meft, eeuTOfge.
altijt. indten, roortaen,

Hoe (heraam Amilcar al lacchende ^ naer hy
defe kluchtige woorden had gelefenj is 'er een
verftandelike Tm in 'r geen ik koom re lefen?
Voormy, vervolgde ^/-öwe, 'k beken dat ik
'er geen in vinde: en ik geloof vaft, dat Lu^
cretia hare fpeelnoorjes wilde ongeruft ma^
ken, en dari'e, haer gevoelen van de liefde
hun niet wittende leggen, wat rijrkorting
focht, hun werk gevende met fin te foekea
in woorden die 'er geen hebben.

'r Gene gy fegr, Heer. hernam Herm'twus, met
fijn verhael voortvarende, wiert ook gefeyt
door den Prins van Pomerie , die naer hy had
gelefen \ gene Lncretm ïn't tafelboecxken van
£ritt,y^ quam te fch rij ven

, tegen 'er feyde,dat-
f«, met hun foo bitterlik te beljpotten, en 'er

ge-
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I. B O E i\. 205?
gevoelen niet te willen feggen op de gewich-
tigfte en aengenaemfte faek van de werelr, be-

toonde een loos Perfoon te zijn. ^kWeet wel,

hernamfe half lacchende, dat'et alleen de Go-
den toekomt duyfterte fpreken: maer immers,
dewijl een inbeelding van zedigheit my ver-

plicht, om mijn gevoelen niet klaer uyt tefeg-

gen, op een faek van dewelke ik niet al tebe-

fcheydelik zoude kennen fpreken , moet gy mij-

ne woorden uytleggen ,ofte my nier vcrftaen.

Maer oprechtelik, feyde Valeruty is'erfïnitt

'tgene gy hebt gefchreyen: 'k verklaer u, her-

nam Lucrefia, dat 'er niet alleen fin in fteekt,

maer eenen aengenamen ja aerdig uyrgedrukrea
fin, en dat ik mijn leven geen ding foo wel ge-

feyt heb ofte feggen fal. Dog op dat gy myniet
befchuldigt van verwaentheir,vervolgdefe, moet
iku waerfchouwen dat'et mijne woorden niet^

zijn: en dat ikfe 'ken weet niet waer ofte van wie
heb ontleent. Inder waerheit, antwoorde //<r-

tntita, men heeft u niet veel fchats geleent ; en gy
.f

ji fult lichrelik diefe u geleent hebbë foo veel kon-
. r nen wedergeven: want war gy ook moogt feggea

*tgene gy hebt gefchre\'en is maer een enkele

ftrik-reden. 'ris felfs, voegdefer by,geen van
defe ftarige ftrik-redenen , waer toe lèkere liedê

bequaem zijn, endie't volk van tanielik begrip

bedriegen : want'cr is niemant in de werelt , ofte

Ihy
begrijpt wel,dat'er geen fin is in'tgeengy hebt

^efchreven : en fchoon men in plaets van te fegg€
'\

: Vtndm hoe m io- zij» mjnneft^

feyde,

Zijn nuftmn hoe maer vinden^

Eo
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2o6 C L E L r E,
En foo al 't overige, dat allbo goet, oft

om beter te feggen , immers foo erg foudi

, zijn. Mits dat gy nier dan d'orden van di

woorden veranderde, hernam LHoe//a, zou
de het ongetwijffelt mijn recht gevoelen zi^
Maer in ernft, feyde Col/anna, is 'er een re

deiike fm in defe woorden? oprechtelik , her-

nam Luoetfa^ daer is de fchoonfte fm van
dewereltMn; en ik verwondere my dapper

j

dat vier foo gaeuwe Perfonen die niet konneii
vinden. My luft felf, voegdefer looflelik
by, mecnende te boerren^eens te fien, ofiè
:BrutHs niet beter fal vertèaen , als gy ; en hem
te bidden Ci]n gevoelen op defe voorgevalleo
faek re feggen. Voor«iy, hernam C&/htm4
al fcherzende, indien hrntus die tael beter
verftaetals wy^falik geweldig befchaemt wor-
den, 'k Moet ten minflren, voegden 'er Her-
mtlta by,del€ betoo^erdewoorden ,d4e
üa fegt dat foo fchoonen fm hebben^ en foo
weynig in reden fchijnen te beftaen, noch
«ens overfien; want fulcx zijnde, fag men
noyt diergelijke verandering. Hier na wan*
delde dit tafe-lboecxken noch door de hande
van alle defe Perfonen , fonder dat f'er eeni
gen fin in konden vinden ^ en fonder dat((

dachten, om het Brutus weder te geven
mitfe met kracht wilden raden \/zt Lncref'
had gefchreven. Want Kiler/a , diefe h
wel kende, feyde tegens den Prins van P
merie, dar Lucref/a voorfeker niet en loog
en dat 'er reden mortre zijn in 't geenfe quai
r« fchrijven^ aengefien 't geiaec datfe toonde.,

Maef



I. BOEK. 107
Maer eindelik alfoo f er niets uyt konden be-

grijpen, eyfchte Brutus » die geweldig beluft

was om dele woorden te fieu, fijn tafelboecx-

ken weder, hy foude't echter noch niet ge-

kregen hebben, indien Lucrttut, die blijde

was, datle 't gelchrevene niet konden raden f

*t hun niet liad ontnomen; want belangende

Brutm fy vreefde niet dat hy 't foude raden.

. Derhalven, 't Hermilut uyt de hant rukkende,

gaff^et wederom aen den eygenaer, die,

twee ofte drie treden te rug wijkende, ernfte-

lik beftont op defe woorden te letten. Maer

terwijl hyfe befag hoorden hy, dat ColUtttui

met fijne aendacht fpotte; vaft Hellende dat

hy focht 't geen hy niet foude vinden» Dog
't was hem een gevoelig vermaek te hooren,

,dat Lucretia op 'er knorde over d'onbarmher-

tigheit diefe had van met hem te fpoften.

ndertuflchen alfoo BrutHs een uytnemend

verftant heeft, ja een geeftig en bequaem ver-

. ftantom diergelijke dingen te verfieren, be-

-greep hy de geeftigheit van Lucrctta: en defe

„woorden Ichikkende, gelijkfe behoorden te

zijn, merkten hy dat 'et twee verflen waren

uyt Phocilidcs^ die men vertaclt hadde: die

•hem overlang bekent waren: en die de Griek-

fche flaef, dewelke by Iiaa//a woonde , LHcre-

tia had geleert. Invoege hy defe vont feer

vernuftig vindende , en fijne liefde , in weerwil

van al 't gene hy cenigen tijr te voren had ge-

dacht, toen in fijn hert de fterklle zijnde,

:kon hy niet wederhouden een overmatige

luft, die hem beving ^ om aen Lncretui een

geheyni
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geheymeg„uygenisv,nr,j„ v„ftanten vanffi.ne h.fde te geven. Doet hier by. dat hy wdoordee de. datfe de verflen, diefeLd gelLTerea, nier zoude willen uytleeeen- en
»olg ook „iet d-antwoortl h%%aensv^o!uop gat; wam gy moet weten, darde twee verf.

II f niet had gedaeadan alle de woorden verfet. zijn twee Eerlief-de cn teedere verflen, die foo rechtmatieen eafoo natuurliken fin hebben, dat «y niet koM
faU '"r';*,

''""'houden.' ^Jltu maêr
ftl gefeyt hebben: en dat eindelik defe fchrik"
Ke.ike woorden

. wanneerfe niet op 'er plaet-

léggen?
*'*'^^^'6^'"^'"ktzijn £«.Wdoea

mndsK. * '

'>'P '^'«'^car , in fijn woorden vallende ik kan 'c my niet getrooltede^ twee veriTen niette hebben konnen ont-
cyfferen, en 'k moet felf fien of die woordeneven met de felve over een komen. En daer

r"u
'" ^'"Ik fi'rmwuu diehad gefchreven, vattende, fag hy woort voor

''y had bevonden iafer ganfch

r
'^'^'^ '"'T'^hen defe kluchtige

woort-verfetting en de twee verflen van Phocu

ro^de!^'"
""'"'"''^ fij" gerprek ver-

hertT' ""^varring van woorden
ferftelt, en de twee verlVen.die 'k u kome te

rer-
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I. BOEK. 209
verhalen, gevonden hebbende, nuekten'er

datehk twee andere, wacr van hy de woorden

immers lbo kluchtig verftelde als d'andere,

gelijk gy kond fien uyt die, welke ik onder

d'cerfte gae fchrijven; met voorwaerde^ dat

gy my niet luit ftooren met die te raden; want

nu gy'tgeheym weet zijt gy te gaeu omfe

niet te vinden ; vernoegr u dan dat ik u Tegge

'k fchrijve

Dragett. gedoog, va>i. l^w.u.gy, voonder, dagcM.

c» bcmm. Jicn, noch, mot, Jult, om, en Itefde,

eeuwige.

'k Bedank u duyfent fout , hernam Jtmlcar^

dat gy my van 'c ontcijtPeren defer woorden,

hebt ontflagcn, want ik foud'er niet door rakeu.

Maer haeft: u ten minden met te feggen, datfe

d'andere foo weynig als ik konden ontcijfFeren.

'k Sal het doen , autwoorde fJerm/njHSf en dzt

fonder het \ uwen geval te doen: want 't is feker,

dat nacr Bruftts dc£e woorden, onder die vaa

Lucret'ta gefchreven , en de felveacn defe fchoo-

^ne dochter weder gegeven had; het tafelboecx-

ken door de handen van alle defe Perfonen ging

:

dog, om de waerheit te feggen» 't was veel e«r

om met SrutHs te fpotten,dan om 'er eenigea

fm in te foeken : want de Prins van Pomeric

geloofde foo wel als Valer/a^ CoUatmA^ en Her-

ttuitay dat*er Brutuf geen andere loofheit mee

voor had, als de woorden kluchtig onder een

te brabbelen. Soo datfe hun niet konnende

onthouden van om fijne gemeynde flechtigheit

telacchen, het tegendeel feyden van 'c gene

fy van Lncretiaas woorden gefeyt hadden:
want

m^^m:___ n
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C L E L I E,
want hoewelfe uyr die van Brntus niets begrc
pen, ja darfer Telt niets uyt fochren te be-
grijpen, loo Hechten gevoelen haddenie van
lijne bequaemheit, feydenfe dat fyfe verbon-
den, en de fin aenmerkcns weerdie was. Sv
herhaelden felf al fchenende d 'eerde woorden,
waer infe leydeneen wondere klank te vinJen,
maer rerwijle datfe foo vinnig befpotteden een
man diele niet en kenden , nam Lncretta, die
uyt'er aert niet genegen was , loofeiik te befpot-
ten die weynig verilrant hadden , het tafelboecx-
ken wederom: en 'er ftelleude om te befien
t geen 'er Brtirus in had gefchreven, op dathy
niet geloofde ly hem verachte, wiertfe verbaeft
door te fien dat 'er woorden in Honden die over
een quamen met de felve die fy gebruykt hadde.
Derhalven toen haren geeft lbo wel als hare
oogen inl'pannende om te bemerken 't gene
BriitHs had gefchreven, weekfe twee ofte drie
treden van 't gelelfchap, en befag defe woor-
den foo aendachtelik. datfe, foo wel als Bru~
//^/.verftont dat Bru/uj haer verftaen hadde-
wantle vond 'er in defe twee verflen dewelke
floegen op die van Phoctlides

^

Gedoog fl^H bcnwi , o wjftder va» Qtip dagen
^En gyfult fien men noch kjn eeuw'ge liefde drage»,

Maer Lucretia, had naeulicx defe vernfen
onrcijkrt, ofte f'en wiert root: enfe bloof-
de te meer, door dien fy 'c hooft wendende
om Brufus met verbaeftheit aen te fien, fy
fijne oogen ontmoette: en 'er in fag een ont-
roering

, en te gelijk geeftigheit, diefer noyt



I. BOEK. 211
in geiien hadde. Ondertuffchen hoe verfet

darfe was door defe voorval, dedefe groot ge-
welt om 'er te vfrbergen : want fy wilde de woor-
den diefe had gefchreven nier uytleggen , noch
ook die van Bmtus te kennen geven : lbo datfe

,

naer fich een weynig herfVelt re hebben van de
vcrbaefthcir daerfe in was , weder by hare fpeeU
nootjes quam, en'er half lacchende feyde foo
gaeu niet te zijn als fy , en datfe niet verftont van
•tgeen Brums had gefchreven. Echref hadikfe

• niet gefchreven dan voor u , ( anrwoorde hy
flaeuwelik met d'eenvoudigheit die hy gedurig
naboorfte; ) maer hoewel defe woorden in fchijn

geen groore geeft-igheit inhielden , beveftlgden-

fc Lncretfo. in't gevoelen 't welkfe had, dat 'er

^ yet ganfch ongemeyn in defe voorval ftak. Sy
: was ook foo krachtig beluft in- vryigheit te

! zijn , om » ovet'rgcne haer quam te gebeuren,
te mogen redenkavelen , datfe 't gefelfchap on-
gevoelik verplichteal wandelende tefcheyden.
En dewijl gedurig al de geheymen ha-
res herten heeft geweten, trokfe die ter zijden,

en begon 'er te verrellen de voorval diefe quara
5 te fien. Maer is *t mogelik dat 't gene gy fegc
V waer zy, hernam ra/ena, en is 'et ten niinllren

niet louter by geval gefchiet, dar gy die twee
ij kluchtige verflen hebt gevonden in woorden

• van Brtt/us.weïke hy mlflchien felfs niet weet
dat 'er in zijn. Maer P^aierfa, feyde Lmretta^

2 gy bedenkr niet *t gene gy fegt: wanr defe
: twee verfien flaen op die, dewelke ik ge-
i bruykt hebbe: dies volgt nootwendig dat
i BmtHS heeft verftaen die ik gefchreven had

,

i en



V.
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CR dat hy metter veert heeft gemaekt die
hy 'er onder ichrcef; en by gevolg moet men
befluyten, dat Bnafts verftant heeft, ja een
verUchr verftant, en een geeftig v^rftanr,
hy die men gelooft den domltcn van alle
menfchen re zijn. 'tls waer, hernam A^i/^-

r/a, dar 'er niet geeftigers kan gedaen wor-
den; en boven dien is't waer, dat 'er noyt
diergelijke verklaring van liefde gefchiede:
want, om u niet te foppen, dewijle Bru/uf
Tcrftant heeft, bemint hy u, en 'kheb al
eenige dagen gemerkt, dat hy u geduurig
aenfier. 'k Laet my felf voorftaen, voegde
f'er by, dat de liefde, die hyutoedraegt, zijn
verftant heeft geopent, en dat 't vyer,'twelk
uwe oogen in fijn hert hebben gefchoten, fijne
reden verlicht keeft. Ah! ra/er/a, henum Lu^
cretta , mijne oogen doen geen wondertcekcnen,
JSmtus moet al over lang geweeft zijn, 'tgeen
ikwelfie, dat hy is. 'clswaer, antwoorde
Valerta, ik krijg eenigvermoeden,'twelk ik noyt
gehad hebbe

; want my gedenkt , dat ik Brutus
fomrijrs heele dagen mtt Uafttus , en mijn Vader
heb gefien befloren blijven: en het derha-lvcn niet
onmogelik was , dat onder defe geveinfde dom-
Eiigheit yets verborgen ware: maèr immers, ver-
volgdefe, wat middel om te begrijpen dat een
man fijn verftant eeuwelik verberge ; en dat hy
wacht met het te tooné tor hy veriieft worr ? Dies
bcelde ik my liever in , dat 'et een mirakel is, en
dat BrniHs ontfteken door de liefde defe mael
beeft gefproken gelijkerwijs als die de Godfpra-
keu voortbrengen, die dikwils niet verftaen

'tgeen-

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



I. BOEK. itj
c geenfe feggeii. Ondertuflchen voegden 'er^i-
W/.i by^acht ik defe voorval feldfaein genoeg
Ditife 'r ganfciie ge felfchap mede re deelen op dat
Rien wece wat 'er hun van dunkt: want 'c geen
Ünttus heeft gefchreven fal dog voor geen i echte
verklaring van liefde genomen worden /t en zy
Jat gy 't begeert. Neen neen, hernam Lncrena^
aet ons foo rafch nier loopé: want indien Brutus
?erfl:ant heeft, *twelkliy, om eenige reden my
3nbekenr,aen al de wcrelt niet begeert te vertoo-
aen, wil ik hem niet beledigen: ook wil ikfelf
niet, dar hy geloove, ik fijne ve-Hen heb ontcijf-
rert. Daer benevens begeer ik ook immers foo
Jveynig, die ik gefchreven heb fontcijfferen,
>vcrmirsCö/^//;/.i, die, gelijk gy weet, my eeu-
A^elik van haren broeder aen't oor lelr>gelooven
zoude, naer fy gefien hadde 't vers welk feyr,

Hèefoet z,ond't mmnè zijn ind'tcn mtn eeuwig mmde.

^ Datfe my flcgs van de getrouwigheit van
ZoU.ttmtts behoefde te verfekeren, om my tot
et gedoogen fijner genegenthcit te verplich-
en. Hierom laer ons van defe voorval nie-
nant fpreken, fcif Hermiim .viozh. Ractlfanxtl

,

K)t d^x^y Brui lts een weynig beter kennen,
ian wy nu doen. Faler^a haer roen hebbende
pclooft 't gene fy begeerde, voegden 'er defe
>wee dochters weder by 't gefelfchap, 't welk
icorts daer na fcheyde: want den Prins van
i?omerie, als ook de moeder v^nColUttnu^

^

ageerden weder na Romen. Onderruflchen
snoeide BrutHs foo grooten vermaek in te
nerken uyt de daden en uyt het wefen

van
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114 C L E L I E,
van Lttcretia^ dat hy was verftaen geweefi

dat al de redenen , die hy had gebruykt oi

fijne hertstocht te beftrijden, niet kracht

genoeg waren , om te weeren fijn befluyt va

Lucretta te beminnen: en hy vont foo velefo

tigheif aen fich in te beelden, dat hyfe ti

fel ver tijt eenige lichte kennis van fijn vei

ftant en van fijne liefde had gegeven, dat o

dit oogenblick de hope, welke tot die tijt to

fijn hert noyt had konnen bekruypen, djic

volkomen meeft-er af wiert, en 'er mede brach

al de vermaeklikheden diefe gewoon zijn t

volgen. Laet ons , laet ons beminnen, ( ieyd'

hy in fich felf, foo haefthy op cenplaets was
daer hy, 'tgene hem quam te wedervaren
konde bedenken) en laten wy ons niet meei

kanten regens oas geluck : Laet ons onfe vry-

heit voor al on& leven verpanden : Laet ons d€

ketenen iluyten die ons aen Lucretta hechten,

en laetfe ons fluyren met de felve hant , met
de welke wy die der dwingelandy van Tarqtéi'

H/fts willen verbreken ; Laet ons nuttigen al

de foerigheden van een uytrptKyrende liefde

;

en alle di« van eenen gelukkigen miniiaer ho-

pen. Laet ons gelooven , dat de liefdé tot

het Vadetlant , ende de liefde rot de eer fa-

men geen onlijdelijke dingen zijrt. Laet ons

in 't tegendeel gelooven, dat de eehige luft

om de genegentheyt van LüCretiA' weerdig te

zijn, my Romen veel eer fal doen verlolTénY

Laet ons ons felven geen hinderpalen maken,
die wy milTchien noyr fullen vinden. Laetón»
Cucretia al onfe liefde en al^ ons verllanf

too-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



1

I

h BOEK. ziS
fooncn: laet ons haer niet ren halven betrou-

wen , 'c welk onfe eer en onfe liefde gelijke-

lik zoude konnen Ichaden: want milTchien,

voegden hy'er by, indien wyle door haer

eygen belang niet verplichtedc ons geheym

te verbergen, zoudele 't gaen ontdekken aen

yemant die ons konde beledigen, 'k Sie wel

vervolgden hy, dat ik, tot de fekerheit van

mijn leven, wat onvoorfichrig heb te werk

gegaen: maet 'k en kan 't my niet laten be-

rouwen: en ik hadde veel liever, nu ik weet

dat LHcretm cenig licht vermoeden heeft,

•c welk haer doet denken dat ikfe bemin,

en dar ik den dommen Bruttis niet ben, heden

te fterven , dan verfekert te zijn van een eeu-

we te leven, fonder 't voordeel te hebben van

defe wonder-wcerde Perfoon bekent te zijn.

Aen d'ander zijde konde LHcretia niet laten

om Bmiusit denken, en op hem te letten:

maer t'elkcns als fy hem fag, dacht haer datfe

in fijne oogcn vont 't gene iy'er noyt in had

gefien, en datfcr re gelijk gaeuwigheit en

liefde in merkte. Dies was fy uyttermate

nieufgierig, om nare vorfTchen een geheym

't welk haer foo ongemeen dacht: echter wil-

defe niets doen, om 'et t'ontdekken: Ja Pen

wilde felf geen gelegentheit foeken , om Brit-

ttts aen te fpreken , hoewel fy 't inder daet

wenfchre. OndertufTchen dede't Geval datfe

^« anderen daegs voorquam; want her geviel

dat Lucref/a, die uyter aert geerne futt, in

cenen grooten hof, die achter 't hnys is van

Rac/ha, alleen ging wandelen: dog op dat

//. D(cl. K men.
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jTien, wanneer 'cal re heet was, ren minrten'tg*
fichr van den tuyn, fonder ongemak mocht het
ben^hadmen nieulings gebout een groot fpee
huy$,aen de vier zijde open, tegê over de poon
waer door men in den hof komt, en even o
'c eynde v an een breer pat 'twelk dwars door de;

tuyn loopt. Lticrctu dan , Kilerii en Hermiim la

tcnde in een loome luym, welke fy dien dag bad
den, en hun verplichte in de zael te blijven pra
tcn,dcde een keer door den hof, in meenin;
van wederom hare fpeelnootjes te gaen vinden
foo haeftfy dien zoude gedaen hebben. Mae
ongevoelig haer ecrfte voornemen , ja hae
ielven vergetende, wandeldefe foo lauge, mij
merende op hondertderley dingen d'een n;

fi'ander , datfe moede zijnde , ging in dit groo
fpecl-huysvan't welk ik u heb gefproken: enfi

ging 'er in van meening zijnde om 'er te ruften

want rondom waren fit plaetfen. .Men hadd(
fclf Toor al de vier uytfichten groore gordijnei

beforgt, om die, als men wilde, tegen defon tc

Jconnentoefchuyven: dies Lucrctta ^{oq gemak
kciiken placts vindende, daer in trad, aldae;

jieerfat, en fonder van mijmeren op te houden
haer begaf om den hof t'overllen. Macr fy wa?

Ziaeulicx gefeten,ofte fyfag Brutu« inkomen^
die naer langen tijt in een bofchjen , 't welk ach
•ter delen hof is , te hebben gewandelt , in dil

Ipeel-huys.quam^ om'er te ruften , fonder te we-

ten dat'er £«trr//«i was, mits de gordijnen , aec

die zijde daer hy inquam , waren toegefchoven

:

want ik had u vergeren te feggen , dat men dooi

aldevieruytüchtcn konde inkomen. 'tByfou-

der-
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d«rfte 'c welk was in defe onrmoeting , is dat het

1 enkele Geval dcde , dat Brutus, noch krachtiger

mijmerende als Lucretiayimmtxs foo verfct ftont

van'er opdieplaets te vinden , dan fy 'r was door

! hem te fien inkomen, 'ris waer, 't viel hem ge-

i ncuglik ; want dewijl hy noyt alleen was by'er ge-

iweell» dacht hem bykans dat hy aireede inder

idaet gelukkig was, door fich dierwijfe by haer te

(vinden ^voornemelik dewijl hy had beflotenfig.

Ivoor die hy was , aen haer bekent te maken , en

'jom'er de liefde die hyfc toedroeg t'openbaren.

lOnderiuflchen;, hoewel hy vieriglik had ge-

iwenfcht na de gelegentheit, die 't Geval hem
'iverfchafte, liet hy niet, toen hy machtig was te

ifpreken , een ongemeene beroerte , en foo groo-

tten ontfteltenis in fijn hert te voelen , dat hy niet
'

loonde laren , foo wel als Lucrttia root te werden.

Want al-hoe-wel 't gefchiede van den voorgaen-

den dag defe fchoone uytncmende nieufgicrig

'
' had gemaekt, om in 't kort te weten watfe van

Brutus mode denken, lietfe niet een weynigbe-

iteutert te zijn, fich alleen fiende by een mandie

•fe niet meer geloofde re wefcn,'t geen al de werelt

'imeende dat hy was . en by een man die haer een

"iverklaring van liefde op foo nieuwe, foo vernuf-

tige , en foo geeftige wijfe had gedaen. Niette

min,dewijlfe niet had laten blijken datfe de twee

veriïen, die hy tot anrwoort op de hare had

'igemaekt^vcrftont, hcrftelden fy'er, en groet-

te hem, foo haeft hy haer gegroet hadde.

'jOndcrruflchen fchoonfe, fonder de wel-voe-

'igentheit re quetfen, met Brutus op die plaetf

iwcl mocht blijven, mits de felve in 't ge-

K 2 ficht

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



V

11% ^ L E L I E,
ficht van't gantfche huys, en van den heeler
hof was, alwaer vcrfcheyde hoveniers arbej,

den, gelietfer als offe niet gefint waren wt
der te fitten, maer datfe wederom wilde bt

ginnen te wandelen. Soo dat BrtttKs, die hae
voornemen merkte , om 'et te weeren fchic

lik opftoof, vattende felf den hoek van ee
groote fleuyer diefe op 't hooft had, en ach
teloos op hare fchouders hing : welken val

houdende, feyde hy. Ah! met verlof , Me
vrou, ontvlucht geenen rampfaligen, die g
niet en kent, die fterft van verlangen da

gy (hem moogt kennen; en die echter ficl

aeuu» voor die hy is, niet zoude durvci
toonen, indien gy hem de gunft niet doe
van u fonder getuygen te fpreken. Ontleg
my dan niet de bede dic'k u doejvan naer m]
te luyfteren, vervolgde hy, en van na my t<

hooren, fonder in mijne woorden te vallen

Want, Me-vrou, *kheb u foo vele dingen t<

feggen , dat ik al uwe goetheit en al u gedui
behoeve , om van u verftaen te werden. Lu
cre/M , hoorende Bruftes op defe wijfe fpreken
ftont dapper verfet : want offe wel geloofde,
dat hy niet en was 't gene hy fcheen te we-
fen, lietfe niet geweldig verbaeft te werden,
doorhem te hooren fpreken met een fwierfoc
ganfch verfchelende van die hy gewoon was t<

gebruyken. Dies niet wetende offe hem fijni

beeeeren behoorde toe te ftaen , ofte re wey
geren , bleeffe een oogenblik onfeker, hoewel
fe van gront hares herten uytermaren begeri
was, om te weten wat BtufttJ verplichte oi
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fijn verftant voor al de werelt te bedekken

;

wanrl'e begreep wel wat hem verplichte om 'er

'tfelve toen te willen toonen. Ondertuilchen

twijfFeldefe watfe behoorde te doen : foo dat

Brutus hare onfekerheir in 'er oogen fiende,

Ifeyde : Ey , met verlof, Me- vrou , beraed u niec

.op 'tgene gy te doen hebr» fet u weer neder

iop de plaets daer gy waert eer ik in quam , en

gelooft, dat, indien ik om van u te verwer-

! ven 'tgeen ik begeere, voor u durfde op mijn

knien vallen, 'k niet opftaen zoude al eer gy*c

my had toegefeyr. Maer dewijl ik , wanneer my
yemant (iet, naeulicx eenige redelike daet dur-

ve plegen , durve ik u geenerhande bewijs ge-

ven van de ongemeyne eerbied die'ku toedra-

ge . uyt vreefe dat , indien ik ten deele betoonde

d'aenbiddelike eerbied die 'kde wonderweerde
hHcretta toedraeg , men ook ten deele mijn ver*

ftant mogt komen t'onrdekken. Indien gywift

hoedanig mijne verbaeltheit is (hernam defe

fchoone,hem aenfiende met oogen in welke de

nieufgierigheit wiert uytgebeelr) gy en zoud u
over mijne onfekerheir niet verwonderen : want
eindelik 'k overdenk duyfent dingen r'fefFens,

welke ik niet kan fcggen, en gy lichtelik kont

raden. Inder daer,voegdef 'er by,wat middelom
te begrijpen, dat gyden felvenzijt, die'kaltijt

gefien hebbe.en wat middelom te denken,datgy

u ecuwelikkond vermommé gelijk gy doet.? wat

middel om (ich in te beelden wat 'er u toe ver-

plicht, en wat middel om te vatten, gymyuyt-
kipt, om diergelijken geheym aen my t'ontdek-

ken ? aen my , feg ik, die u noy t dan onverfchil-

^ X lent-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



V

220 C L E L [ E,
f

lentheitenonbeleeftheit betoont hebbe^ndi
die niets gedaen heb 'twelk u behoort te bev».

gen, om myvrnFaUria, van Collatma, en^tt
Hermtlia uyt te fonderen. Ah ! Mc-vrou^hernai
hy , gy doereen fake, welke u een rang feer vu.

fchillende van d'andere in mijn herte geeft: wat
yooxKilertct^ diedraeg ik alleentoe achting i

vrieitfchap:*//frw/7/iï beminikniet, dan als h.

ren broeder zijnde : en CoUatim fien Ik aen a
defuder van mijnen Tegcnvryer; de welke i

«iets zoude wilieii betrouwen. Maer uwenth;.
ven, goddeiikeZ:«^:rf//iï, 'kfie u aen al&d'eeni^
perfoon, die in mijn hert regeert, en die allee

weerdigzijt aile'rgeheym van mijn Geval re w<
ren. *k Ben ookgefinr mijn nootlot in uwe har
den te ftellen,en te maken dat gy yder oogenbli
Tolkomelik over mijn leven moogt fchikkei
Acngaende 'f geheym van u geval, hernam ze
diglik Lucretia^ 'k zoude u te onnuttel ik fegger
dat ik niet en verlang om'et te weten, want iulc:

is niet gelooffel ik ; maer, met verlof, laet'ct dae
by blijven, en fegt my geen dingen , welke nv
den eerften Emrus, die 'k gekent heb , mochter,
doen ftellen , voor dien welken ik begin te ken
nen. Indien gy rechtveerdig zijt, antwoorde hy
ben ik verfekert dat gy u niet fult beleedigt hou
den door 't geen ik u gaefeggen: en foo gy'r nie
en zijt , fal ik u foo lichten middel geven , om \

vandenoverlaft, die'ku aenbiddende hebge
daen , te wreken,dat gy niet anders als mijne lof-

redenen behoeft te melden , om my van kant te

helpen
; want ik ben verfekert

, dar, indien gy al-

leenlik tegens yeitunt fegt BtHtas heeft vcrftanf,

ik
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.„ V, ti haeft 't flachr-ofFer fal zijn van den Dwin-

gelant. Zij t dan niet be vreeft, Me-vrou,voor een

inan,dic fijn leven in uwe handé ftelt, ja die noch

miflchien yets daer-en-boven doer.'kBen foo ge-

negen om alle ellendige te beklagen,antwoorde-

fe, dat ik u acnricnde als den ongeiukkigften vanc

alle menfché , dewijle gy verplicht zijt 'tverftanc

dat gy hebt te verbergen , ik u ook aeiifie a's ee-

nen rampfaligé, welken de Goden niet begeereir

dat ik verdelge , in't tegendeel lulienre goet keu-

ren dat ik hem byltae: maernoch eens, fegtmy

niets , 't welk my verbind, om "t mededogen, dar

ik met u heb,my re laten berouwen.Hier naer Lu-r

crettit geieten zijnde, en Bntttts nevens haer fit-

tende, maekrehyhaermetweynig woorden in-

dachtig de wrcetheden dieTivqu^fmj tegen fijn

huys-had geplcegr: de vlucht riViTarqum/a cn

van Licimus: haer vei blijf tot Aletapont : en hy

vertelde haer voorts de luft die hy gehad hadom
ten dienftefijns vaderlants weder tot Romen te

komen ; de vont die de wijfe Damo had bedacht,

om 'erdoor 't bedekken van fijn verftant , gelijk

hy had gedaen, in fekerheit te mogen wederkee-

ren : 't ellendige leven dat hy'er , federt fijne we-

derkomft,had geleyr : en 't befluyt dat hy had ge-

maekt van door de werelt te gaen dwalen,om tea

minfiren fijne reden te verloiVcn , dewijl hy Ro-

men niet had konnen verlofTen. Sict daer dan ,

Mevrou^ feyde hy voort, in hoedanigé ftaet mija

zielewas, toen gy my door d'aentreklikhedea

van uwe fchoonheit enivan uwen geelt, ook tegé

mijnen dank, -ophield. Sedert, ^fe-vrou, heb

ik alle moeelike dingen gedaen om u te weerea:

K 4 'l^heb
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'k heb my felren gefeyr , al 'rgeen dat ik wel ii
tu luftmy te leggen: en 'er is niets ofreikheb
gedaen om u nietlang<?r te beminnen; Mae.
wat ik mochre doen 't is my onmogelik pc
weeft

:
en ik heb eindelik beüotcn u den fta«

van mijn geval t'openbaien: u mijne hem
tocht t'ontdekken

: en u te feggen, dat ik eci
weynig meer verftant heb, dan men gelooftom u vervolgens tebetuygen, dat ik meerde
liefde draeg, dan gy u zoud konnen inbeel
den: k geloof ook niet dat ik u een onfeyl
baerder proef van mijn verftant zoude konnec
geven als met 'er u re geven van de liefde die
k u toedrage. Al 't genegy my fegt is foo
icldlaem, antwoorde Lucrer/a. dat gy niet
vremt moet vinden, ik u niet heb gefteuyt
fchoon gy my vele dingen hebt verhaelt, die

.'t wel-voegen my niet toelaet aen te hooren.
Maer het is feker dat de nieuwigheit van uwe
voorvallen

, 't ongeluk van u leven, en 't be-
trouwen 't welk gy op my hebt

, my diergc
lijken geheym openbarende, my hebben ver-
plicht om u niet re ftoren , en u te laten feg-
gen al 't gene dat u geliefde: behoudende
evenwel de vryheit om u op mijne beurt een
deel van 't geen ik denk te feggen. Gedoog
dan, dat ik tot antwoort u verfekere, dat ik
foo erkennende ben van de achting die gy vanmy moet hebben, dat de behoudenis van miju
cygen leven, my niet zoude verplichten omtuwe te wagen, openbarende 't gene waer
aen u foo veel gelegen is, dat het niemanc
wetc. Maer voorts* edclmoedigen £rn/Hu
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fieb ik noch te feggen , dit gy , om my een
onfeylbacr teeken uwer grootraoedigheic en
van de befecheit uwer ziele te geven, moet
overwinnen de genegentheit die gy fegt my

! toe te dragen ; en dat gy om my een proef
i van uwe gemeynde liefde te geven my*er noyc

in. 1 moet van fpreken. Ah ! Me-vrou ^ riep Srn^
: ttts y 'k en kan niet doen van *t gene gy be-

geert , want ik verklaer u dat ik mijne herts-

tocht niet langer wil beftrijden, ja dat ik van

\ droefheit fal fterven , Indien gy my geen ver-

,

" lof geeft om u fomtijts re mogen feggen dat

ik u bemin. Zoud gy niet een onbarmhertig

, menfch zijn , defen fwakken trooft te weyge-
, ren aen eenen ellendigén, die fijn leven in

jj
- uwe handen ftelt: die u betrout 't gewichtig-

?lfte geheym, *t welk yemant oyt vertrout is;

. en die u 't grootfte teeken van achting geeft a

I dat yemant oyt heeft gegeven. Bedenkt,
Me-vrou, dat ik den rampzaiigften ben van

. alle menfchen ; dat ik op *f tipje was om mijn

verftant weder in vryheit te (lellen, toen gy
't gekluyftert hebt: dat mijn eygen fufter niet

weet dat ik haer broeder ben, en niet weet
dat ik geenen dommen Brntm ben. Over-
legt, feg ik, dat boven d'ongelukken van
mijn huys, en van mijn vaderlanr, ik noch
alle die van mijne liefde heb te lijden. Want»

'^"^ll Me-vrou , 'k verklare *t u , 'k bemin u fond er

hope, ja *k verfoek felfs niet bemint te wor-

den: mits het immers niet billik ware, dat

de wonder-weerde Lucrttm zoude beminnen

een man die al de werelt veracht, die van

K. 5:
' ge-

^ r

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Hoog.

26 B 37 vol. 2



114 C L E L I E,
geluk is verlaten: die fich yder oogenbli

in ftaet fiet om door de wreetheit van Taran
fttus verdelgt te worden , die de hoop byna hee:
verloren van fijn vaderlant te verloffen; die zij r

verltant noyt durft laten blijken: en die fijnh |i

ven onder de naem van een finneloos menfc è
moet doorbrengen. Maerten leften , hoewel il

nieten hoop bemint te werden, fal ik niet latei
mijn lot vry gelukkig te vinden, indien gym^
allcenlik toelaet u te feggen dat ik u bemin , ec
my eerbiedelik te beklagen over al de qualen die
'kfallijden, my dunkt^atikniet minkan vee-
wachten, noch minder begeeren: en dat uwe.
deugthoe omfichtig f'ook zy . fonder wreetheit i

my niet kan weygcren een Taek^die u nergens
toe verbint, noch die u in geen gevaer ftelr.
Want fvoegden hy'er by, fonder haertijt te ge-
ven om hem t*antwoordcn) gy behoeft niet te
vreefen dar men vermoede, ik opu verheft zy,
nochm in dat gy mijne liefde aenneemt : en wan-
neergy felfs naereen eeuwe lijdens van voorne-
men wiert my eenigerhande goetheit te bewij.
fen

,
die 'k een onnoofele gunft mocht noemen

,

behoefde gy niet beducht te zijn, datikferucht-
baer zoude maken, dewijl ik niet in gebreke
konde blijven van befcheyden te wefen , fonder
mijn leven re wagen , noch fondergevaer te loo-
pen van niet gelooft te werden : want indien dea
dommen Brutuj^tyAt dat hy van Lmretta niet
wiertgchaet, zoude hcmniemantgelooven: en
foo hy eenig verftant toonde, zoude 't hem her
leven koften. Bedenkt dan, des befweer ik u,
datgy de eenige zijt iade werelr, weike ik van

't ge-
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*tgewigtigfte geheym mijner ziele mag fpreken,

]Kaci/ia , FaUrtus^ en Ltcmmsvftien ongetwijfFelc

*tgeheym van mijne gevallen , maer gy alléén

weet't geheym van mijne liefde. Ja goddelike
Perfone.vocgdcn hy'crby.,gy fult tegelijk mijne
-meefterfle, mijn vriendin, en mijne vettroulinge

wcfen, cngyfultmy aldewereltfamenzljn. In»

dien ik Romen verloflc, fultgy mede deel heb*

^
• ben aen al de heerlikheit die ik'cr door verwer-

• ve:^en kan ik *tniet verloflen, fult gy my over
" 'c ongeluk vaa mijn vaderlant trooften, en my
Ouders , vrienden en eer verftrekken.Verdraegc

'dan. des befwecriku, een minnaerdie niets ver*

foekt, die niets hoopt : die felfvan uwe gunden »

Mndien gyfe hem beweeft,. niet zoude konnea
'roemen: die u volkomen meefterfle van {ija

nootlot maekf : en die geloofr niet re wagen , al-

; les wagende, mits hy niet langer wil Ieven.indiea
*i)«gy hem qnalik onthaeir. Hierom, Me-vrou,v

^'*'*jrrcrklaeriku»datfoogy in degront uwshertoa

nieteenige gunftige^efteltenis voelt om mijne

Jiertstochtte dulden, verfoek ik niet dat gy my
trou blijft. In'ttegendeePkgeve u verlof^ om
idatelik tcgea Valeria ^ tegen Hermdia, en felf»

tegen CoUafina , al is fy de fufter van mijnen Te-

i^gen- vryer , te gaen feggen , dat ik fulcx niet ben

tls men gelooft, dat ik meer verftant heb uls

men meent, dat ik binnen Roraén yersbrouwe».

dat TarafinH/Hs my behoort om te brengen: en

foo dit noch niet genoeg is, fegt'et Tarquinius

felfs. Voorts , Me-vrou denkt niet dat ik u.

ttriti^ een haeft vergaende liefde aenbiede: in *c te-

cendeel, 'k wil u in profe feggen, 't gene.

ik

MÉIÉ
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tl6 C L E L ï E,
ik aireede gcfeyt heb in de twee verflen , di

gy foo wel vcrftaen hebt , veynfende de feh
niet te verftaen. Gelooft dan

, Me-vrou , di
ik u eeuwelik fal beminnen: en denkt, ik be
fweeru» u die teeder van geeft zijt, dar •

een voordeel fult hebben, 't welk geen anden
fehoone zoude konnen genieten. Want alU t
andere minnaers,hoe getrou Pook zijn, heb-

ï

ben ten hoogften maer een getrouwigheitdea t
herren: dewijl hare woorden gemeynelik on-

1

getrouwe zijn; en dat duyfent en cluyfent re- i

denen van beleefrheit . van 'r wel voegen , en I
van aenwenfel maken darfe by voorraUendeJ
gelegenrheit andere fehoone prijfen. Sy heb-ï
ben felfs vriendinnen, die hunne reederheici
deelachtig zijn: maer volgens 't beftier van 1
mijn nootlot kan ik niemant prijfen, nochl
niemant, wie 't ook zy, beminnen dan u: en» I
gelijk ik aireede gefeyt hebbe, 'k bcpale in u F
alle mijne wenfchen, al mijne hoop, en al i

mijne gelukzaligheit. Ondertuffchcn verkla-
|

.

re ik u, dat, indien ik van de wonder-weer«
dc Lucrcf/a koude verwerven, geen ik 'er ï

felf niet af durve hopen, 'k my niet alleen i

den gelukklgften, maer ook den heerlikften
van alle menfchen zoude achten, en mijn ge-
luk nier willen verwiflelen tegens dat van de
vermaerlte Vorften, welkers overwinningen
de faem over al uyrblaeft. Spreekt dan, Me-
vrou, fpreckt:, vervolgden hy, maer fpreekt
met goetheit, en met billikheir, en hebc
medelijden met den rampzaligften minnaer
die 'er oyt geweeft is. Indien gy alleeniik als

dea
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dea ellcndigften van alle menfchen mijn me-
delijden verfocht, hernamfe, zoud gy verfe-

kcrt zijn het te verwerven : maer den itaet van
minnaer dien gy wilt aennemen, maekt ik ver-
bonden ben u alle mijne mede-doogenheit te
weygcren. Ey ! met verïof, Me-vrou , feyde
hy> gedenkt dat gy giftcren feydet,

Hot foet zjQud^t mimen z.ijti^ ittdien men ahijt

mmde.

En zijt verfckert , dat ik u eeuwelik fal be»»

minnen. Dewijl de liefde niet kan duuren
fonder hoop, antwoorde Lucretia , en dat ik

'er u gcene fal geven > moet defe gemeynde
liefde haeft overgaen. Ondertuflchen , voeg-
dcfer by, zijt wegens u geheym niet bekom-
mert: want, gelijk ik u aireede gefeyt heb,
*k geloof verplicht te zijn een man getrou te

blijven, die my foo feer acht, dat hy, my
fijn leven roeberrout: en om u te beCuygendai'

ik voor u fal doen, alles wat ik behoor te

doen, en dat ik u niet zoude willen om hals

helpen* moet ik u openhertelik toeftaen ^ dat

ik gifteren verftont't gene gy in u tafelboccx-

kcn had gefchreven , en dat ik *er foo door
ontftelt wiert , dat, niet konncnde al 't gene
ik op defe voorval dacht in mijn hert befluy-

ten^ ik 'et feyde tegens ^ï/<rr/<ï , die een ander
myfelfis.. Maer vreeft niet, voegdef'er by

,

dat defe wijle dochter u deere: want boven-
dien datfe inder aert goet is , ben ik wel ver-

fekert darfe noyt fal fpreken van *tgeenfe

wect> foo haeft ik 'et op 'er fal verfocht heb-

K 7 ben,
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128 C L E L ï E,
ben . en ik gae 'c foo datelik op'er rerfoeken.
Indien gy wilt gedoogen dat ik u bemin , her-

nam Bratus, is her ongetwijffelt raedfaem,gy
de goctheit hebt van forge te dragen, dat 'r gene

gy weet van nlemaut als van u ,en van^/<rr/^,

welkers deugt my genoeg bekent is, zy gewe-
ten. Dog indien iulcx niet en is, valt'crniets-

te heelen, engy hebt my flechts te verdelgen,
om my wegen mijne ftoutigheit te ftrafFen.

Ondertuflchen , dewijl het eenen ellendigen is

geoorloft alles 't fijnen trooft te duyden, fultgy

my toelaten tegelooven, dar, indien gy my ge.

trouw zijt , fulcx komt, doordien gy^mijnen on-
dergang noch niet hebt vaft geftelt. Ah ! BrutHS^

antwoorde Lncretta^ gy maekt my fchrikkeiik.

beteutert : want ik ben niet fnood genoeg om
u te verdelgen, maer ik kan echter niet verdra-

gen, datgy mijne edelmoedigheit t'mijnen na-

deele uytïegr. Terwijlfe dit feyde fagfe Hermdt*
uytkomen , en fe fag di^x^Valena haer met gewelt
wilde wederhouwen, als of f 'er had willen belet-

ten by 'er te komen. De fake was ook foo inder

daet ; want gebeurt zijnde, dat Htrmtim fag door
de venfters van de zael , dat BrntHs by Lncrett*

was, hadfe medelijden van 'er verplichtte fien

om te moeten onderhouden een man, welkers
ommegang fy meende dat haer weynig vermaek.
kondc aenbrengen : dies fy regens had ge.

feyt, dat fyfe wilde gaen vcrloflfen. Dogalfoo Vci-

Icrm wift de voorval van de veriTen, en^datfe uyt-

termate verlangde dat Lncretut 'tgeheym vaa
Brittus mocht ontdekken , twijfFeldefe niet ofte

foa langen onderhout zoudehaereenig bericht

daer

I
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I. BOEK. ±1^
1 dacr afgeven: invoege datfe, om hem niet

te ftooren, Htrw/imy/ilde beletten hun te gacn
fcheyden: feggende, dat men by £ru*
tuj moft hten, tot ftrafie vande ftijffinnioheic
diefe getoont had , in daegs te voren niet te
Willen leggen, watfe in het tafel-boecxken
had gefchreven : Maer eindelik Hermiita Va-
leria ontfnappende, quamie al loopende by
Lucretia^^xt, niet droef zijnde datfe wiertge-
fcheyden, Brutns verliet, en defe fchoone
dochter te gemoct ging,, dewelke fy bedank-
te voor datfe haer had verloft van eenen om-
megang diefe feydeheel verdrietig te zijn.£;r«
cretm feyd'er dit echter niet met de felve vry-
igheit van geeft, diefe was gewoon te heb-
bea, mits de voorval dio'er quam te gebeuren
haer bekommerde: maer Hermiiui letten 'er
niet op ; en geloofde dat die kleynebeteuterr-
heit, welke in de geeft van Lucretui bleek^ een
vrucht was van de moeyelikheit diefe had ge-
hadt in Brttt;fs t'onderhouwen; dle^nierkon-
nende befluyten fijne dommigheit foo haeft
weder aen te nemen, liever had Lucretia te
verlaten^ dan by'er te zijn, om 'er niets, ofte
om'erniet bevalligs te feggen. Ondertuflchen,.
hoewel Lucretia toen ganfch niet was gefmtde
"iefdc van BnttHS te dulden i was fy evenwel fon-
erling beforgt om Valer'tci te berichten, dat

'tgene fy haer daegs te voren had gefeyt van
^
eerder gevolg was danfe dacht. Echter kon-

'efe haer niet fpreken , dan toenfe waren ver-
rocken inde kamer daerfe (liepen: want/Z/r-
tiicv oixtRAcUm waren gedurig by'er. Maer foo

haefir

I
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i;o C L E L I E,
haelt alsfe in vryheit waren verhaelde LucretU i

haer fpeelnootje van woort te woort alles wat

Brütus haer had gefeyt: uytbreydende di
j

fchoonheit van fijnen geeft, *t onderfcheyt f

dat 'er was tuffchen Tijne gewoonelike maniet

van fpreken , en die wanneer hy fich niet bin-

nen hielt: en doende eindelik aen f^aierta mcr»

ken, datfe hem aireede grootelicx achte»

fchoonfe hem maer half kende. Dog, voeg-
^

dePer ten laetften by , 'k wilde dat ik hem -i

niet kende* ofte dat hy fich had vernoegt
ƒ

met my voor fijn vriendin te kiefcn , om hem i

tn fijn ongeluk te trooften. Ah! Utcretia^
^

hernam yaleriay dewijl gy, na een verklaring }

van liefde, wel tot uwen vrient begeert, dicfe 1

gedaen heeft, ben ik verfekert dar gy hem o

wel haeft voor uwen minnaer fult houden, r.

*»Mijnen geeft moft dan door een feer krachti- \

ge genegentheit vooringenomen zijn , ant- :

woorde Z.«<:^(r/M , want fchoon ik my inbeelde i

dat men in fijn leven eens mag beminnen,

mits dat men eenvoudelik beminne, en dat i

ik fclfs geloofde datter niet foo foet is als een t

teedere liefde fonder mifdrijf.moft ik^ gelijk

ik alreedc heb gefeyt, den geeft wel voorin-
j

genomen hebben , om my tot 'et beminnen

yan Brutus te willen begeven : dewijl e gy im-

mers wel oordeelt, dar, naer hy in de werelt

leeft, mijn Vader niet zoude toelaren dat ik

hem troude. Belangende mijn Moeder, voeg-

def'er by, indienfe de waerheit konde weten >

*k ben verfekert darfe my zoude belaften » te

gedoogen dat Brittm my beminde:, want 't ge-

heu-
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I. BOEK. lit

heugen van fijnen doorluchten Vader befit

haer hert noch feer gevoelig: en den haet

diefe op TarquiftiUi heeft komt gcwiffelik niet

als uyt de doot van Juhius^ die haren belon-

deren vrient was. Maer gy kond wel den-

ken, vervolgdefe. dat ik 'er dit geheym niet

fal gaen openbaren , en dcrhalven niet te doen

heb dan t'ontmoeten van Brutus te fchuwen.

Maer indien gy hem foo forgvuldelik fchuwt

,

hernam l^aUr/a, fulr gy aen die 'er op letten

eenig vermoeden geven: want gy hebt hem

altijr min fchijnen te vlieden als een ander.

Hierom ( voegdef er lacchende by) mijd hem

foo ftijffmnig niet; vertrout een weynig meer

op u felven; en beüuyt alleenlik u hert ter-

wijle wy hier zijn wel te berdiermen. Den

raet die gy my geeft, antwoorde Lucrctit ^

half grinnikkende, begrijpt yet lafterlicx:

\ want men zoude feggcn gy niet te wel ge-

looft , dat ik SrHtMs wil Ichuwen. Dog om
u te betuygen, dat ik niet en liege, vervolg-

I, defe, gae ik doen al wat ik kan om weder

ii na Romen te trekken: want eindelik 'k be-

fc ken, dat ik Bmtus aireede genoeg achte, om
^ te begeeren hy een goet gevoelen van my heb-

• bc. En inder dact Lucretia liet 's anderca

daegs haren Vader verfcheyde dingen weten,

die hem mochten verplichten om 'er wederom

hy hem te roepen; maer alfoo de redenen die

hy had gehadt om re begeeren datfe't overige

van de fomer te lande doorbrocht noch duur-

den , waren de forgen van Lmrata onnut :
en

fe moft befluyten by Raci//a te blijven; want
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fi^ O L L L I E,
ly was 't edelmoedig, om d'oorraekrefeggendi i
èr dede wenfchen na Romen te gaen, dewijl
ly tnietkondedoen.fonder'rleven van Wi»
in geyaer te ftellen. Ondertunfchen federtdej
dag dat defen bedekten minnaer Lucfytf4 vai i
fijne liefde had gefpiokcn

, verfuymde hi
geen gelegenthcltom crt'onderhouden.ofa*
er re ichnjv'cn

: want dewijl niemant oyt vroi
ker geeft had als hy, (peurden hy op hondertdc;
ley vonden, om 'er briefje, te doenaenneme^
innücrdat et yemant merkte, ja fclffonder da
'tonde laten die aen te nemen. Maer ren lefteir.

.

ailoo £«crf/A, inder daer wenfchte tot de liefde
ran Sru/^s niet te vervallen

, vertoondefe hem
op een rijt a de fwarighcden, welke hem behoor-
den at te fchrikken om haer halsOrarric; re be-
minnen: want eindclik,feyde defe wijfe P?rlbon:
gy kont wel oordeelen

, dat mijn Vader fijne
dochter niet geven fal aen den dommen Br^/us;
en gy begrijpt wel. dat den Bnttus die 'k alle
mijne achting weerdig oordeel . met in ftaet is

,

om üch, voor die hyis, te mogen ontdekken

:

en derha ven voorfiende dar ik noyt over mijn
ielyen fal mogen fchikkcn, heb ik reden u te
öKUlen, om my niet meer van uwe liefde te
ipreken. Belangende mijne vrienrfcliap. die
biedeikuaen, ja 'k beloof u felf, u nier meer
te ichuwen, gelijk ik eenige dageiï herwaerts
iloe mits gy begeert dat ra/ena, de welk(^
ik: al tgeheym mijns herten betrouwe, by on
len ommegang zy. 'k Begeer alles wat u ben
naegt, Me-vrou, feyde toen Sru/us, mits gy!
ftiet begeert dat ik ophoude u te beminnen;

üeCj
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het'ct u genoeg zijn, dat ik u nitt verplichte

my uv/e genegentheir re geven dan als de

groot heit van de mijne u herte lal geraekt en

gedwongen hebben , om my recht te doen.

Blijft tot die tijt toe, foo 'tu goet dunkt, niet

dan mijne vricndinne: en maekt dat ik een

vrient zy van de wijle Fa/eria, 'k ftae het toe:

maer neemt de moeyte van te wachten tot gy
wel weet wie ik ben: en indien gy, naer mijn

herte wel te kennen , my 't uwe kond wcygeren

,

fal ik nergens meer na denken, als om te der-

ven ; 'k lal ten felven tijde de liefde tot'et va-

derlant, en de liefde toe heerlikhéit, en de lief-

de van Luoetia verlaten: en ik fal niet anders

foeken , als in *r graf te fmooren de fuyverfte

vlamme daer oyt een verheft hert door ontle-

ken is geweeft. Zedert dit. Heer, had den

doorluchten Bmns meerder gemeynfchap met

Lucrciia als te voren, door dien Falei'ia, mede

onder defe eenvoudige vcrtroulingfchap zijn-

de, Lttcreffa htm veel minder fchuwde. //cr-

mtl/a was echter oorfaek , dat hy Lucrctta by-

na nimmer van fijne hertstocht konde fpre-

ken: want fy verlietfe weynig. Aengaende

Vtilerit , fy wiert door de geeft van Brutus

foo opgetogen, datfe in korte dagen im-

mers foo feer fijne vriendinne wiert als

fy fe was van Lucrefia : en 'c geen de vrient-

fchap van defe twee Perfonen noch naeu-

wer verbont , was dat BrKtus defe wijfe

dochter berichte, hoe befondcre vrientfchap

hy met Falertus hadde. Ondertuflchen

,

hoedanigcn foetighcit hy iii den omme-
gang
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1^4 C 1^ 1 jt,
gang van defe twee wondere dochters vont
was hy feer ongelukkig: want ofhy wel merk
te dat Ltecretm inder daet hem achre, ei
vriencfchap toedroeg, was hy daer mee nie
te vreden, mits het de hertstocht, die hy h
de ziele had, eygen is niet vernoegt te zijn
dan met»er felven. Hy kUegde ook eeduriff'.

Hl hoe feer Lucreffa hemverbood te klagen : maei
gemeynelik kiaegde hy door brietjes, de.
welke hy'er ook regens haren dank op hou.
dert verlcheyde wijfen dede behaudigen. fon-i
derdatf'er oyt op wilde antwoorden: eve»^
wel ten iaetften, geioovende hem te vernoe-?
gen, en re verplichten om te doen 't gene fv
begeerde, beflootfe, om van fijne klachten
verloft te zijn, hem eenmael t'antwoorden:
maer om 'er nergens toe te verbinden fchrcef
Ie hem niet dan defe woorden,

Zijt redeljii, en gyfult gehki^g-wefm,

Maer, Heer, dit briefje lokte een ander
Vin dat ik u moet toonen: want ia,
t voornemen 't welk ik had . om u de Hifto-
rievan Brutut te verhalen, heb ik my doen
geven al 't gene dat 'er u wel van koude on-
derrichten : fiet hier dan hoedanig d'antwoort
was van dien bedekten niinnaer.

, .fy' figtgy tegens my , engy fuk ge^
'i*Kk!g voefeft. Ey , Me^vrou, fne fwaer vallet
Joo %reel verdam hy foo veel liefde te hehhen: e» hoe
UftgeH tijt gae e/iendig zijn. V h ongetvoijjfelt

\

een Jcboon gebod V gj mj geeft» Me-vroH^

'

i

9 t-r* (
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I. BOEK.
^ maer V en dient my nergens toe. Al de Mljfcn van
r Griekfn-/ant hthben my even V Jelve gefeyt eer tkjt,

\pnde: doggy heht tny wel getoont , dat hunne lef-

fen onnutte leffen zijn , \ bad noyt uiergelijken bt"

roerte tn mijn ziele; en "t gene my allermceft doet
• wanhopen 'ts^ dat men mijphien zoude feggen^ dat

• ikjt Hw?n aenfien geen reden had om te wanhopen»
Want V isfeks^ gy *ttet hitrdt valt

, ja dat
^^'wjy jflfvan uwfgtiefheit moet bedanken: maer
is V n/et waer^ dat gj my een voeyntg min Hef

: krijgt * ^^ff gy snerkt daiik, u meerder beminnet
<'^Cyjtct mijtte hertstocht aen met fuiken geruflheit

,

^eft Juinen koclhe/t, datfe, mijns oordeels, h veel

iipkkX^chtiger zoude treffen , mdten 't maer een aenge-
name ver/tering vo.ire die u niet rae^te , en u aoor
eenig voeUfprckeni Perfoon w.ert vertelt, Hoe
wreet zijt gy , Me- vrou, indien dit V rechte ge-
voelen uvces herten is, en koe geweldiger zijt gj*tf

t indien het V niet is; en dat gy my de waerheit
wilt verbergen om my den rampzalig/len van alle

tnenfchen te mak^n. Wat fal il^ u figgen^ Me^
vrou f ufoo -weynig geraekf vindende van de liefde ^

tVÊtjffel ik,oftegy V ool^meerder zijt van de vrient-

fchap : en ofte al de teekenen die /i^ van d'uvoe heb
ontfangen, geen veynftngen en fpeeltjes van uvoen

't^'P "^^i^' ^^^t genoeg andere qualen
in mijne hertstocht? defw.irigheden om u te fpre^

kfu, de harde nootfakelikheit van my eeuwelik, te

hedwingen; V ajvoefen waer mede gy my alle daeg
dreygt: en -welkers enkele gedachte my doorfleekt,

t,^^Afiuder
dat gy'er noch byvoegt d'onbarmhartigfle

tn VDreedfle ongevoelikheit die ^er oyt geweeft zjy»

voornem€lik,om datfe alk denfchijn van beleeftheit
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ZiS C L E L 1 E,
et vat foetfghett heeft. V Gene ti^ verfoei^ ts ,

beken V» te veel voor «yr, maer *t ts te vueytttg

voor Uf €H den hemel zy my gctuyge y dat ik^niet

anders van u begeere, Scgt alleenlf^, eenmael tegens

tny , Jk^ dulde Hvse hejde : en \ verbtede u ntet tt

'

hopen bemtnt ie worden ; Jegt nty daer na mets

meer f en tk^ben te vreden^ en mijne hertstochtfal

niet dan in ^eruftheit en bljfchap beftaen. Ofte

indien dit ontjaggelik^vooort vanfes letteren uver»

fihrfkt mae^t , Joo het dat is V vozlk^ Hvoe bedeefl"

heit veroorJaekSt fal ik^gcerne toeft^en dat tn V toe-

komende defe Liefde voerde genoemt , vrient-

fcbapt ofte teederhe/t^ ofte met Julkft andere naem
als V u fal bebeven; mns u^y eenmael zijn overkpm

men, dat het by ons een l^eel ander ding Zy ^ dan

V voelk, wjftf alfoo noemt : hebt medelijden^ Me»
vroH» hebt medelijden met defuyverfte , en met de

hejligpe genegentheit , die eentg hert bequaem ts te

vatten. Gy zond"et ongetwijffelt hebben ^ indien

gj kond ften d^ontfieltenis mijner gedachten. Dt
fv.morden van mijn hert dnngt door tot den geeft ^

en indten gy mijn nootlot met verandert vrees tk,

fomtijts tnder daet te voorden, V geen al de iverclt

gelooft dat sk. ^^t, Durve tk^ V a fèggen , Me-

iroH^ V is my bynaer berouwn dat ik^ u oyt be-

mtnde, \heb bynaer u niet langer vallen bemin"

nen; daer toe heb ik^alle mijne kracht ingefpannen»

Dog een weynig daer na heb ik^ gevoelt , dat ik,

geen meefter tvas van mijn eygcn gevoelen: \heb
V infpannen m^ner krachten va oordeelt ^ en mijn

herOH is my als een mifdaet beronwcn. S/et hier

,

Ale-t^roUs, den beklaegl/ken ftaet , voaer m ik^my

beviitde'' en in wellen ik^ f09 lang fal blijven als

V H

.1

) .1

è j

V

i
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I. BOE K.
f u klieft: wnttt ten laetfien /l^ l(eu mijffeficakj
e'it* en gy ks^^tfe mede^ V ki'agfff ;a Jelfhet drey.

enftaet viv fchooft , al V geen dat ik^fal kommen
'oen, is lijde/t, veytfjen

»
fwijgcM ^ en h ecftvoelil^

emtttTM),,

Alfoo defen brief feer beweeglik was , trof
ly Lucretta ook dapper , die eindelik befloot
^rutHs wat langer t^antwoordcn: want om u
liers te bewimpelen, 't groot verftanr van de-
en doorluchten Romeyn, d'edelmocdigheit
ïjns herten, fijne gceftigheit, 't betrouwen
lat hy van eerftcn afop hare befcheydenhtit
lad gehadt : *t ellendig leven dat hy leyde:
1-eejbied die hy'er toedroeg: de kennis diefe

/an fijne deugt, en van de fuyverheit fijner

leygingen hadde, gevoegt by een feker merk-
reeken, 't welk w;is in al de dingen die hy
'chreef , hadden in hare ziele gebacrt een ge-
legentheit, welkers kracht fy noch niet te
echr kende. *k Verfeker my echter, dat gy
jyt d'antwoort, die ik u gae voorlefen, fult

Dordeelen, datfe Brntus aireede een feer ver-
plichtende reederheit toedroeg , hoewelfe noyt
menige gedachte dan die eenvoudig en deugt-
tfaem zy gehadt heeft: maer om te weten of
ik gelijk heb, hoort aen hoedanig d'antwoort
Iwas van Lucretta,

\SQHde noyt hthhen gelooft , dat d'omoofelhcit

(oo hioode kon -üjn , als fy u in mijn herte : on-

dertujfchen verfeker tl^ « , dat hoewel noch
voor «, noch voor my niets^jn vreefè, \ niet

datt een heymdil^ mifiroHvocH tt hebbent V ivetk^

my
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ZiS C L E L I E,
my moeyciik^valt. Echter k^w il^niet feksrltkSe

geit wat tl^ ireefe , maer fk^ laet itfet te vree} %

^/ geen tk^Ptiet zjonde konmnjeggett , en al de kfac, ^

van mijne en uwe Zjjeie l^w mijnen geefl ntet m fti t

te brengen, Daer rijjen tegens mijnen dani^dn

fentfvoakkf ongernfiheden dteje beroeren; en tnd/t •

de teederhe/t mijns herten ntet voor u ware, \we^
j|

ittet ofte my de goerhei/ dte % h bewijfe niet ti

deele zoude berouwen^ Maer om h V geen ik^ de^ .1

tejcg'ien^''ïi^geloofdat defen boygerüken oorlog noi vi

al ecHtgen tijt Jal dunren. \ Wtlde echter wei r

dat hy ten eynde ware ; want gelijk^ gy weet dt 1

den oorlog, ter flaetJe daer hy ts^ alle vermuekJA J

heden wegjae^t, weert hy» dte i^dert een
t
gen ti^

in mijn hert ts, geheelfk. te gevoelen al de blyfchaf

van door u voor alle andere des werelts geflelt i

worden , en van te krerjchen tn V herte eens mans

die Hjtermate gaeu ts ; en , V geen noch v«

meerder achfe, die deugt en een fuyvere genege
'

heit heeft. Inder daet is V ntet waer dat gy
ganfch ntet vrypofltg faegt de laetfle reyfen doe

my in 't befonder hebt gefproken? is V niet w.ï

dat ik^noch vrolikj noch Jwaermoedtgt noch het

treurig, noch recht bijgeefttg ben geweeft? dat t

felf, om eygentitl^te fpreken» noch heel foet » nod

heelftrafben geweefl ; en dat, indien gy my noy\

hemtnneUker dan dte tw?e dagen gefen haddet , g\

my noyt z.oud bemint hebben? \hoo/> echter gy m^

wet fult lafteren, om dat tk^ een overmatigefnch

heb tot de eer , en tot de ennoofelheit. \Weet

dat uwe genegentheit niet ftrafbaer is» dog tk^

lijde u mijne fwakheit ,
a/le.geheym maekj my

vreeft; \htb '<r noyt geen gehadt, en alle meuwt^

hfi
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I. BOEK. Zi9
)ttt bekommtrt my. V /(aft echter gebenre» , dat

l^tneer eft meer de fnyverhe/t uwer fiftLk^e/t (iende^

ranfch va
ft fai ft

ellen een omoofel geheymmet u

'onderhoptde»; en dat d^daer na mijn Zj^elefal

toelaten alle de fietighett te fmaks*i » die 'er u m
'eederlik. betni^t te worden van een Per/bon , dre

lan beminnen: en die met eerbied en met eenvoH-

itgheit k^xn beminnen» \Had h noch dnyfent dm^

7en te feggfff , f»d/en ik^ u ernftelik^ op uwen br/ef

Ivi/de antwoorden, en u den rechten flaet mijner

ittle bekent makfn : maer \ hebbe geen fijt ; ju

\ weet Jelfs met ofte ik^ de vod heb want tnder

vaerhe/t» d'ongeruftbeit van mijnen geeft maekS

mj bejchaemt,

'k Ben verfekert, Heer, dat al-hoe-wel de-

brief geen ongemeyne verplichting in

^eeft, gy niet laet te gelooven, dat 'er fich

Brutuf door moft verplicht houden ; en 't hem
1 licht genoeg viel te fien, dat Lucretta hem

hoog achte, en groote genegentheit toedroeg.

. Echter vond hy'er in ftofFe om te klagen, ge-

. lijk gy kont oordeelen uyt d'antwoort die hy

fe dcde^ welkers affchriit aldus luydet:

Indien ik^H niet meerder beminne^ dan yemant

)an beminnen: indien m^ne liefdejets heef» V Wc"/^

^..^e naeukeurigfte en om/ichtigfle deugt tn haer fel-

uvenfoude konnen berijpen: indien ik^ks^n vernoegt

^yMeven, ofte^ om beter te /eggen ^ alleenig /even lot

'dat gy mj bemint ,
wenfch ik^te zijn den RampZ-a-

. tigflen van alle menjchen, Siet daer al wat u

^fiil antwoorden; verfoekS meerder fiiet van eenen

ƒƒ. Deel, h (^i<:»'
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240 C L e: L I E,
gUeml/geff , Ase gy aireede reden e» verftant heè
joenvcrliefen, cnwll^ngy, foo gy met hafft va.

frtlikhett verandert, ookj't leven fult doen ver/ü
Jen, Evenwel, Mc-vrott, wat ts 't nood/g h t\m
gorden,gy doet \t hJelven genoegfaem? gj vreefl

J^ê^ 17» Jonder te konnen jèggen w,u gy vreeft
voat ts dit anders^ ah dat gy -waerltk^ n:<ts et

Treeft , ofte ten m/nften mets hebt te vreefen? G'
heftrijt dc vfertgfte^ en de volmaek^jle Itejde van 1
•voerelt; en, tndten tkjt durve jèggen, Me-vrou.
uwe eygene goetheit , en nw eygene teederhe.'t: et

gy fielt*er met tegen dan ongernft/gheden
,
gelüï.

gyfe fi^P tioemt: dat is te Jèggen redenen, z.ijn.L

de geen redenen , en die een gr00te en Jchoone zit.:

als d'tiwe ganfch onbel^nt behoorden te wefen,^

Nu dan, om ongerufttglieden veilt gy aUerhandX
rnft wel doen verl/ejen aen de wan, [die u meerbe»
mint alsjemant tcrwerelt. Omongeruftighcden fa>
hyecHweük^ moeten lijden, met doen danfuchten

,

klagen, en kermen, ja h Jèlfs over uwe voorU-
dme goetheden , als van foo vele wreethedtn,
éefchuld/gen. Se^er, die hunne minnaers troti

•en verachtelik.afjlaen, hebben mijfchien meerdff
cnbarmhertfghett als gy: want hunne trotjheitit

een hul^ mtddel tegens haerJèlven: en behout dik;
wils diefe Wilde doen wanhopen. Vorders alsft
Joo tewcrk^aen, gelooven jyer redenen, en geei

OHgeruftigheden alUemg, toe te hebben, en huM'

m (Irajheit is dies te beter t'ontjchuldigen.

Voor H, Me-vrou, wat fal fl^ feggen? Jal ^
i)ver u klagen , fal ik, my uwer bedanken : mijnett.

geeft ts foo ontftelt^ dat ik, V met en wete; moer
sk. weet wel dat foet ofte xvreet, achter-doch
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L BOEK, 141
irg ofte met y \ tt al mij» /cveft moet bcmmften:

m dut al '/ onderfchcjd 't rce/kjer Jal zijff , w dat

ik.roeJcH fal gelijk.gy 't goct vifit ^ ofie de» geluk::

kjgfte^tofte den ramfLuiigpen van alle mtnnaers*

Och lacj I Me-wou , // V mogeL^., dat gy ver*

ntetigt al mijne geUkj^altghejt , alle mijne hl)"

fchap; miffchien ook^ een deel van d*Hw: , alleen

om met te weten ,
9jte gj iv.lt , V geve gj w/lt ;

ofte om V maer ten halven te veillen. Hebt mede-

lijden met my \befx'eer Vr h toe: laet ons onsfel-

ven eens vertoonen dat een volmaekte dengt met
^
'iondraegelik^ is met een volmaekje liefde; en datft

feer ellendig zoude zijn, indienJe berooft w.ire van

V joetfle, ofte» om beter te jeggen» van't eenige

vermaek^ des aerdbodems. Hoe gernfl fnlt gy

\
mijn ziele maken, (00 gy m d'uwe de gernjlhett

die gy begeert kond brengen? vo.it heerUkheit zonde

de mijne gelijk^ wcfcn t
met welken der F^onrngen^

.\ofte met w/e der minnaers, zonde tk, mijnen jiaet
^

-vu:Hen venviffelen? O Goden! dej'e een/ge gedacht

ten overftolpt my met blyjchap tn V midden van

alle Hvce wreetheden. Dog indten gy u alt ijt ks%nt

^
tegens mijn geluk,» 'kjegge V u tn goeden ernft

^

ï fi^f gy* ^^^^ aendoeny ofte gy Jult^er

rny Jonder ophouden doen om roenfchen. Dus ge-

Jenkj'er aen, Me-vrou, en om u te verplichten

voor de behoudenis van mijn leven te forgen ,
ge-

denkt dat 'er V heyl van Romen miffih/en oen vafi

fj» en dat gy my met ks*^^ ombrengen, Jonder h

vaderlant te flellen in gevaer van een eeuwige Jla-

ternj/e,

Naer dat LKcrefia defen brief had ontfatigen

,

L 2 toonde
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l^t C L L I E,
toonde fy dien aen Valersa ^ in een Prieel flraei

de, in eenen hoek van den Hof van Rac/i/a
maer fy toonden 'er dien met foo veel qud
ling in d'oogen,dat haerfpeelnootje nad'ooi
faek vraegde , als die niet konnejide gifleo

Want , feydefe , defen brief heeft immer
niet in dan eerbied en liefde. Jae ik ben vei
fekert, gy niet droef zijt, dat Srttfus u be
mint. 'k Beken 't, hernam Lucretia, dog ü
ben ganfch mistrooftig in mijn hert te gevoe
len , dat ichoon ik wilde 'kniet langer zo
konnen laten hem te beminnen. Ik kan
hem , voegdef'er by , ougetwijftelt wel ganl'cl

geene teekenen van geven , maer foo ik da
doe, fal ik t'ellendiger zijn; want t'elckci

als ik my genoegfaem bedvvinge om hem te

deele te verbergen d achting die'k hem toe
draeg, gevoel ik, hoe leet het my ook is, ee
heymelike vrees van fijne genegentheit uyt
bluflchen, door hem de mijne te feer te ve
bergen. Niet, vervolgdcfe, ofre 'ken geloo
ve Brutus onfchuldelik te konnen beminnen
want eindelik, de laetfte reys dat mijne Moe
der hier was . belaftefe my uytdrukkelik vool
Brutus te hebben alle de voeglikheit die een
eerbare dochter kan betoonen aen een, de-i

welke haren man moet worden: my echter
ernftelik verbiedende van dar gebodt datfe

my dede noyt te fpreken. En inder daet
Heer, had ik u vergeten te feggen, dat Ra.

c'tliay werende de naeuwe vrientfchap die'e

was gewceft tuflchen de Moedet van La
O etia , en de Vader van Brutus; en die fee

we
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T. BOEK. 241
vel had gemerkt , dat haren Neef op defe

lochter krachtig was verflingerr, ecn« praet-

e met dele düorluchte Romeynlche Vrouw»

liele wel will: dat Titrqumtn4 gruwelik haet-

e; en feyde, fy feer vremt vond haren Man
gedoogde» dat CoUatinu^ opentlik betuygde

ly op Lucretia was verlieft , dewijl men wift

lat fy'er een fchrikkelike regenheit in had-

Ie. En dat doen de Moeder van Lucre-

ia , haer volkomelik op Racilia betrouwen-

le, feyde, datfe ganfch mistrooftig daer over

vas, maer dat haren M:m in 't hooft heb-

bende *t hem vorderlik ware een verwant

Jv^an TarcfuiHius te wefen , fy niet will hoefe

them zoude beierten. Maer fonder my op

e houden met u den ommegang van defe

ee vrouwen te verhalen , is 't genoeg ik

fegge, dat Racilta, die de befcheydenheit

,n de Perfoon daerfe tegen fprak kende,

aer feyde, dat Brutus niet was diehyfcheen

«zijn: Sy toonden 'er felf verfcheyde brie-

fen die Per af hadde. om te beveiligen 'cgoet

^atf'er van feyde, en fe dede hem haer ein-

delik aenmerken , als den weerden foon van

enman^diefe een feer leedere vrientfchap

ad toegedragen; als eenen heymeliken vy-

nt van TarquniiHs-, en als den doorluchten

„lïinnaer van haer dochter. Soo datfe fa-

Mnen overwegende alle 'rgene fy dienftig ach-

tten om *t huwelik van CoHatirtus te breken,

uRaiilia de Moeder van Litcretta verplichte

/.hare dochter te gebieden met Brutus wel

:e leven ^ fonder haer yet vorders daer af

L.j, font-
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244 C L E L I E,
t'onrdekken: want alfoofc wifl: , dat de vooi
naemfte reden , die haren man porde om di
hawelik van ColUtims toe te laten, was, da
Collattms \ voordeel had van 'sKonings bloec

verwant te zijn , dachtfe dat indien dit huwe-
Jik afrochr, hy wel zoude toeilaen dat fijm

dochter BïtitHs troude, hoe dom hy hen;

hield, alleen doordien hy de neef was van
Tarejuimus. Dus ibnder den flrant der faken
te weren, gaffe Lucretia een bevel, 't welkAi
't geluk van Brutus verhaefte. Want einde.]
lik, naer fy den lad van hare moeder F^/cr/ji

had bericht, feyde defe beminnelike dochter,

I

dat hare ongeruftigheden fondergront waren:!
endatfe, haers bedunkens, onfchuldelik
genegentheit van Brutus konde verdragenJ
Maer Valerta^ hernam Lucrctta^ indien iki

lijde , fonder dat hy weet 't gene mijn müed<
my gefeyt heeft, fal hy my miffchien te min-l
der achten: en foo ik 't hem bekent make,
fal hy door 't geen ik voor hem doe te (min
aen my verbonden zijn ; foo dat ik ray in de
grootfte bekommering van de werelt vinde;
want ik begeer dat Brutus my bemin: mif-
fchien wil ik hem beminnen: en onder dati
alles gevoel ik bewegingen van vreefe, vaajL
fchaemte, en van leet-wefen. Ik wilde dat' T
ik hem ftrafFelik had gefchreven, *k wilde wel,
hem niet geantwoort hebben, 'k wilde dat hyj
my niet had gefchreven: 'k wilde dat hy my^
alle daeg fchreef: 'k wilde dat hy my noyt had,
bemint : *k wilde dat hy my eeuwelik bemin-
de: en 'k wilde eindelik foo vele vcrfcheydeuej
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I I. B O E K. 14^
_ 9 rt onmogelike dingen , dac als ik mijn felvea

)nderfoeke, 'k van vreeie fterf ik Brutus

neer bemin, dan hy my bemint: want na-

t gevoelen daer ik in ben , zoude ik wel wen-

chen, indien 'c mogelik ware, dat hy noyc

•emanr had bemint; dat hy noyt yemant dan

ny beminde: en by aidien ik al 't geen my in

ie geell fpeelt wel gade floeg , 'k zoud 'er

! 'inden minne-nijt, fpijt» en hoovaert, en

)nder dit alles deugt, onnoofelheit en een

. crachtige luft tot cere die mijn ziel de wreet-

le ftraf aendoer. Indien Brutus had ge-

(loort al *t geen gy komt te feggen, ant-

jjvoorde f^a/er/aj hy zoude niet heel ongeluk-

^•cig zijn: 'kverfekeru, hernam Lucref/a , in-

r ii€n hy de rechte fm van alle mijne woorden

.' wel verllont j hy weynig min ellendig zoude

:£ijn. Gy hebt gelijk, Me-vrou , (feyde dien-

loorluchten Romeyn, komende van achrer

een gelint daer hy fich had verborgen gehou-

den , en op fijne knien vallenie j want dier is

gceu ellendiger ftaet, als die van nier gehaet

te zijn, en echter gehandelt te worden, als

ofte men noyt zoude bemint worden. Ha l

i^^éBrnfuSt riep L;/f»T/Aï root wordende, 'ic zou-

pfSf.Wïde u de ftoutigheit niet konuen vergeven .die

gy hebt van my te doen merken dat gy my ge-

ifwHIhoort hebt. Ey, Me-vrou, hernam hy, wat

heb ik gehoorr dat my foo gunllig zyMn 't te-

gendeel is d'onfekerheit uwes herren inder

aet nier overladende? vraegt P^alcrta wat i'y

*er in de gront hares herten van denkt: en

ik ben verfekert datfe u, indien fc oprecht

L 4 gaet»
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14^ C L E L J E,
gacr, fal feggen . dat ik reden heb my te be
klagen , van dat gy noch in beraet trekt oft.

gy mijne liefde behoort re dulden, 'k Bekend :

Me-vrou, *k geloofde niet dat ik foo onge- <

lukkigwas, en ik dacht fomrijts, om niy tc

Jietkoofen dat die ongegronde omfichtighe-
den waer af uwen brief vol is , niet eygentiik
in u herre waren: dog, nacr dat ik fie, gy
weet noch felf niet ofte gy den ellendigen
Srntus wilt haten ofre beminnen, en fijn noot- 1

lot is noch foo twijffelachtig , dat uw eygen
Iierte fijn innerlikfte gevoelen niet en weet.
De klachte is de liefde foo natuurlik, hernam
ra/ena half lacchende , dat ik my over d'uwe i

niet verwondere: maer immers gy behoort !

gehikkig te zijn, hebbende verftaen 't gene 1

Lucrettii van u heefr geieyt: en fy felf moet!
heel vernoegt wefen, dat gy gehoort hebt
dingen die de teederheit hares herren konnen i

ontfchuldigen. Ha! Valendy antwoorde Lucrf
j

/Aï, 'k ben foo weynig van mijn felven ver- '

noegt, dat ik feer geerne mijn hert voor
*r uwe foude wiflelen, Indien de fchoone ^ct^

"

ierta de liefde van Hermtmus recht doet foude
ik miflchien by die mangeling winfte doen^.
Ey, met verlof, hernam Ktlena een blos krljj^l'

gende, overvalt my niet onrechtveerdelik teq

felven tijde, dat ik u uyt loutere goerheit be-

fcherme: noch befchuldigt my niet teederer
van herren re zijn dan Lucret/a. Hier na 't ge-

moet van defe drie Perfonen fich befadigen-
de, namen Brutns en Lucretia^Valcriit tot rich-

ter van de belangen diefe famea hadden te

fchif-
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I. BOE K. 247
fchifren: want, feyde Lucretia tegen Brutns

^

indien gy f'^alen^t kond wijs maken, dat een
eerlik Perfoon diergelijke genegenrheir , als

gy begeert, kan hebben, fal ik tocftaen d'uwe
:e gedoogcn: onder voorwaerde , dar gy my
loyt fult verplichren om mijnen Vader open-
jaerlik ongehoorfaem re zijn: dar ingeval hy
ran my fchikt tegen mijne genegenrheir , gy
iet fult verdragen fonder my re haten: en dat

gy my daer na noyt meer fult befoeken. Ha

!

Nle-vrou, hernam hy , fiet daer wondere
/oorwaerden, maer immers 'k necmfe aen.

nirs dar gy mijne henscochr verdraegr, dat

1 gy my geeft alle de gelegenrheden diegy kont
Dm u re fpreken: dar gy mijne briefjes aen-

. leemt, dat gyfe beamwoort; en eindelik dat

gy met blyfchap aeriveert al d'eenvoudige tee-

cenen van liefde die 'k u fal geven. Mits dat

y u met*t gevoelen mijns herten u vernoegr,

ernamfe, fal ik doen 't gene gy begeerr, lbo

aeft gy f^a/eria fult hebben ingeprent, gelijk

„k aireede gefeyt heb, dat een deugdelik Per-

Ij^ :o'oon fich mag verplichren om re beminnen:

• iÜ'^ dar gy *t my meer door een voorbeelt dan

K'Jdoor reden fult hebben bewefen: want, om
"niet te liegen, voegdef'er by, 'k begrijp ten

[laeften by al 't gene men kan feggen om een

;_^eugdelike liefde re rechtveerdigen. Hal
^^'^le-vrou, feyde hy, indien gy niet d^n een

^-oorbeek noodig hebt', om overtuygr te wor-

den , ben ik den gelukkigften van alle men-
chen: want eindelik ik kenne te Merapont
en Wonder-weerde dochter, van dewelke ik

L 5 ai-
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aireede heb gefproken , die door 'rbefluyte
van te minnen, niet geloofde yers tegens hs
re eer. te doen. Wilden de Goden , hernar
Lucretia, het de dochter van Pythagoras ware
uwen wenfch is verhoort j Me-vrou

, hernan
hy , want 't is van defe wijfe Perfoon dat il

wil fpreken , en om u met twee woorden t(

feggen 'tgene uwe nieufgierigheit voldoen, ci

u ten voorbeelde dienen kan , heb ik u maej
te berichten dat Di%m9 haer herte, tegens alU
d'eerlikfte lieden van de werelt, ftijffmnlg
lik had befchermt , mirfe noyt had gelooft
in een eenig man te vinden, gaeuwigheir,
deugt, goetheit, blygeeftigheit , teederheit en
getrouwigheit. Sy hadde noit gelooft, feg ik, l

*tmogelik ware een minnaer te vinden, die niet
dan eenvoudige lullen, en niet dan wljfe ver- 4
rukkingen hadde: foodatfe, wanhopende, ee
genoegfaem deugdelik man t'ontmoeten , 01;
te beminnen fulker wijfe alsfe haer had inge
beelr,dat de liefde van een eerlik Perfoon be
hoorde te wefen , befloten had niet dan d
heerlikheit te beminnen. Maer eindelik
een der vermaerrfte navolgers van Pythagoras
genoemt AUmeon^ zijnde op 'er verlieft ge
worden ; en hebbende al de hoedanighedei
diefe onmogelik had gelooft in een man t

vinden, veranderdele van voornemen , en n
duyfent en duyfent oppalTingen van Mcme-m
om 'er te behagen , en alle gelegenthedei
te (peken om 'er te dienen , heefcfe tljn ge
negentheit geleden : fy heeft hem teekenea
van de hare gegeven, fy heeft minne-briefjes

* ont«
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ontfangeii, en 'er op geantwoorr : fy heeft

haren minnaer duyfent gelegenr heden gege-

ven om 'er in 't bylbnder t'onderhouden ; fy

heeft 'er verfTen van acngenomen ; en heett

'er voor hein gemaekt : Ah!, gaven de Go-
den, dat de gadeloofe Lucretui fulke verlief-

de voor my mocht maken . als die welke Da^
tno voor Alcmeon heeft gemaekt. Maer op
dat gy my van leugen niet befchuldigt, en dat

gy erkennet hoedanig de tcederheit des her-

ten van defe deugdeUke Peribon is. Aen-
hoort, 'kbefweer'er u toe, dé op hare wijfe

verliefde verffen : en, foo't mogelijk is, leert

daer door hoedanig de foetigheit is der liefde,

en zijt ook verfekert dat de deugt defe herts-

tocht aentreklikheden geeft, om 'et ter fel-

ver tijt te wefen , dat defe twee dingen niet

öndragelik zijn : en dat gy my fonder onge-

ruflrighcit moogt beminnen. Dewijl Fli/fr/a^

die Lucretta foo wel kende als hier felven

»

wift darfe niet ibcht als d'eenvoudige géne-

gentheir harer ziele te rechtveerdigen , drong-

fe Brntus om de veriTen van Divno te verha-

len: foo dat fulcx door haer ftilfwij-

gen toeftaendc , Brntus feyde dat defe verl-

fenfoo krachtigen indruk op fijn herte hadden

eedaen datfe in fijn geheugen hadden plaets

gevonden , fonder dat hy eens gedacht had

om de felve t'onthouden. Niet , vervolgde

a::m^y > datfe foo wonder fchoon zijn, maer 't is

om datfe hebben feker verheft merkteeken

,

^jj3« *cwelk my bchaegc, en ik wel wilde dat u

^VjfjW mede behaegde. Hier na verhaclde Brutus ^
"

j;I L ó een
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2^0 C L E L I E,
ten oogenblik mijmerende, de volgende vei
fcn die Damo had gemaekt onder de nae
Tan Lyfi hocwelfe voor Aicmeoft waren.

%wefeyi dat de Ittfd , is een i^trdrtetig ieet,

£egaet de groot
ft onbiUikhede;

Wiwt V aller heyifaemft dat men weet ^

Ij hj z,ij?t Itefte zijn /m vrede.

Als acht Lyfis mj bemintftantvafteltk^,
h mijn vermaek^ganfchfonder voeer-gae;

Eu m dtt /ukkig oogenbitl^
,

Ccc» r^mp Joofi\,;ter dat het ter neer-flae,

Eenhert dat m.menkntt vtnt fich op*/ hoogft vereert.
Door hondert ongeachtefaken;

£m liefd heel vruchtbaer in begeert.

Heeft dujfent gunften ntct om laken.

Zen lodderig geftcht, een lachje, en eenfucht.
De rveg tot duyfent lusjes banen;

Jafelfmen vint , enfchept genucht:
In fijneJmert , cn w fijn tranen,

-£> Lyfis minnen vcy eikanderen danfoo vafty
Dat 071fè vlam een yder tarte;

En m'mder tijt recht op ons paf,
Sj waren maer een ziel en herte,

Goddelike lucretia, ( feyde Brntus, toen
hy defe verffen had verhaelr) fultgy na delen
noch twijfFelen ofre een eerlik Perlbon eens
in fijn leven mag beminnen ?gy die den roem
van Damo kent , en die hebt hooren feggen

.

dac
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i. BOEK, t^i
dat 'er geen dochter ter werelt foo befetren

deugt heeft als fy. Derhalven ziel-verrukken-

dc Perfoon , bemint, ofte gedoog ren minden
bemint te worden: en indien gy geen verlief-

de verfTen wilt maken, verdraegt datm'er
*t uwer ecre make. Gedoog , feg ik , dat ik
alles aenwende, om u de grootheit, en de
teederheir mijner liefde in te fcherpen , op dat
gyfe kennende, die voor u befmettelik wer-
de: want eindelik , Me-vrou, indien wy niet

een weynig beminnen die ons bemint, kan'er
geen gevoelig vermack zijn in bemint te wer-
den: ftelt u dan inftaet om blyfchap te vinden
door in mijn hert te regeercn, my eenig deel

in *t uwe gevende. Gy hebt foo grooten in

mijne vrientfchap, hernam LHcretm, dat gy
'er mede behoort vcrnoegt te zijn: Ha! Me-
vrou, antwoorde Brtttus^ hoe weynig kent

gy de liefde, indien gy gelooft dat de vierig-

fte vrientfchap haer kan vernoegen. Neen neen

,

Me-vrou, bedriegt 'er u niet in, ik kan niet

gelukkig zijn, indien ik niet worde bemint
op een fekere wijfe , met welke men fijne

Trienden niet bemint, Ben niet verwaent
genoeg om te durven feggen , ik begeere dat

gy my bemint, vervolgde hy, maer einde-

lik, foo ik 't fonder mifdoen mag denken,
*k wenfchte dat u herte geftelt ware om te

gevoelen, 't gene het noyt heeft ge\roelt, en
't geen het noyt voor yemant anders dan voor

S den al te gelukkigen Brntus zoude gevoelen.
*k Wenfchte, feg ik, dat gy 't mijnen voor-
deele waert ingenomen ; dat gy my voor een

L 7 eer.
I



1^2 O L E L I E,
eerliker man hield als ik ben; dat u- hert my
Tiende , een weynig oncroert wiert ; en dat ik
alleen mocht uwe gelukfaligheit maken,
'k Begeer vry veel , Me-vrou

, voegde hy 'er

by,voor een man die niets en begeerde: maer
immers 'k begeer nier, dan eenvoudige din-
gen, 'k Verbiede felf mijne luften alle ftraf-

bare gunften, en ik begeer eyndelik 't gene
gy fult begeeren, mits dat gy wilt ik u bemin-
ne; cn 't my toegelaten zy te gelooven, dat,
foo ik niet ben bemint, ik 't fal konnen wor-
den , volherdende u met de felve vicrigheit,

en de felve fuyverheit, aen te bidden. Hier
na , Falena fich in de praet mengende , beley-
defe de faken foo behendig, dat. al-hoe-wel
Lucvetia niet feyde \ welk haer eygentlik ver-
plichte, BrntHs niet naliet gelukkig te zijn.

Want eindelik kreeg hy verlof, om fich te

mogen beklagen, en aen Lucretia te fchrij-

ven, als hyfe niet konde Ipreken. Men be-
loofde hem felf t'antwoorden: men liet hem
toe te hopen bemint te worden; men ver-
fekerde hem geiegcnrheit te geven, om 'er

op de felve plaers te mogen fien, mits dat
'et Falerta by ware. en het konde gefchie-
den, fonder Hermilia ofte Ractlut eenige
reden van achterdenken re geven. Want
of wel Bi-Httts aen Litcretia beleed , dat
fijn Mocyeniet onbekent was , dat hy meer-;
der verftant had, dan hy betoonde, liet

men niet haer te vreefen
, overmits men

niet wift datfe yets van fijne hertstocht
vermoede. Ondertuflchen bevont fich de-

fen
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fcn doorluchten Romeyn toen den geluk-

kigften van alle menlchen: en al 'rgene eer-

tijts fijn lijden hadde verfwaert , diende

nu *c lijner gelukfalighcir. Want hy be-

vont dat fijne vermoauning lbo wel fijne

liefde als fijnen haec gunftig was, dewijl

hy by Lucretia en by Tarqui^ittts mocht
blijven, fonder noch van fijne vyanden,
noch van fijne Tegen-vryers , gevreeft te

I

worden; en hy hield fich foo verheerlikc

door van de wonder-weerde Lucrctta be-

mint en geacht te wefen, dat hy 'r fich

iniet meer kreunde van al de vverelt ver-

acht te zijn. Hy fweeg felf voor een yder

Imet vcrinaek, dewijl hy verlof had, om
(van fijne liefde te fpreken , voor de Per-

foon diefe veroorfaekte; en als hy kon-
;de geraken in 't felve Prieel daer Lucre-.

tia hem ccrft recht gunftig had beginnen
re zijn. was hy 'er beter vernoegt alleen,

jdan ofte hy ware geweeft in ^t aengenaem-
Mirfflfle gefelfchap van Romen , fchoon hy de

vryigheit had gehadt, om al de bevallik-

heit van fijnen geeft te toonen. Niet dat de
liefde tot het vaderlant , immers foo wey-
nig als die tot de eere, in fijn hert verfwakte:

rin 't tegendeel, zedert hy geloofde dat Lucrf»

u^t/a hem beminde, dacht hy dubbel belang te

hebben aen den ondergang van TarqHiHms

:

nietalleenlik omdat hy, door 't vernietigen van
fijne mogentheit, CoUiittms van't voornemen
dat hy op Lucretui hadde zoude vcrfteken;

maer noch door een loutere bewceg-redcn

buy-

I
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



V

jt^4 C L E L I E,
buyten Tijn belang, hem inder daet latend

voorftaen , dat hy ter eere van die fchoon
dochter met 't verloflea van Romen fijn ver

ftant moll vry maken, en alfoo fich in ftaa

ftellen, om ai de wereit de liefde die hyf(

toedroeg, te doen weten. Dies verdubbel-

de hy ten felven tijde , dat de liefde d'over
hant had in fijn herte , alle fijne forgen^

om den grooten aenflag , die noch heden
fijnen geeft befit, te doen gelukken. Maer
immers hy had alle defe forgen fonder queli

|||||
ling , geduurende d'eerfte dagen ^ welké
volgden dien , waer in Lucretm hem d'eer-

fte teekenen van liefde had gegeven ; ea
|L|| hy gevoelde toen geen Andere fmerte aU

die , welke hem veroorfaekte 't ongedult
dat hy hadde , om fijn meefterfife in *t by-
fonder weder te fien, als 'er eenig beier viel

dat Lncrcttii en Valer'u% verhinderde hun tè

laren vinden op die eenvoudige famenkomft»
welke fy beftemt hadden. Maer hy gevoel-
de defe flag van qudling ook met een
wondere moeyelikheit , en hy gevoeldefe
eens foo geweldig, dat hy niet geloofde,
dat een enkel briefje Lucrettci genoegfaem
konde uyrdrukken de lüft die hy had om
*er weder te fien. En alfoo hy wonder
veerdig^ verffen maekr , hoewel 'r niemant
weer, als LucrettA ^ Kileria en ik, ferten

hy'er in eenen brief, die hy aen Lucretut

fchreef , in meeninge van fe haer felf re

geven , gelijk hy famtijts dede , als hyfe
niet efi fag dan iu gefelfchap. En inder

daet

1
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I. BOEK. 255
daet gaf hy hem haer foo fe fat tuffchea

ColhtwHs cn my j want \vy gingen alle

beyde dikwils Ractltn befoeken , mits yder

van ons door een krachtig belang derwaerts

Jii' wiert getrokken, 'k Ben veri'ekert, dar gy
nieufgierig zijt te weten , hoe hy 't maekte

met Lttrref/a defen brief te geven; maer

om 't u te doen begrijpen , behoeve ik u

flechts te feggen, dac Lucret/a ^ Fa/er/a, t^^e

ofte drie andere Juffers , Brrttus , Colhtt-

en ik, in 't felve Prieel waren, daer

JiBrutiu LHcretia daegs te voren had gefpro-

rken, en alwaer hyfe dien dag zoude be-

. j fochf hebben, indien wy 't hem niet belet

i'f^ hadden. Soo dat hy gefchreven hebbende,

!

' gelijk ik aireede heb gefeyt , en eenigfiaa

»lj nieufgierig zijnde om te weten wat CoUa-

"t^ tims regens Lucretia feyde , en noch meer-

^ der beluft om Lucretia te dwingen aen hem
te gedenken, terwijle dat lijnen Tegen-

vryer haer onderhielt, dede hy eenen groo-

tten keer om te komen achter 't gelint van

^^Hdit Prieel, daer hy alrecde eens de praet

rvan Lucretm en van Valena had gehoorr; en

uhy quam 'er in meeninge, gelijk ik even ge-

_ feyt heb, om te luyfteren 't geen Lucretict

j3 tegens CoUntmus feyde , en voorts flch aea

defe fchoone te verroonen, op dat hy eenige

7 gelegentheit mocht vinden , om 'er te geven

den brief> die hy voor haer gefchreven hsdde.

Maer 'r geval wilde dat defe fchoone dochter,

die ongeerne hoorde *t geen Coltatmus feyde

,

onachtfacmlik tegens 't geiint leunde : en al mij-

meren-
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merende hare rechterhanr, waer mede fy.foa i

komende achter dit gelint. de fchoone ham.van L^crena kende: en hy kendefe fonderdaet
aen te konnen twijfïelen : xv-anr bovendien daN
Ie op een bylondere wijfe befneden was .hadfc
een kleyne bagg' diefe bynaer altijr droeg^w^U .ke maeKte dat Brufns niet behoefde te vreefea
yoorfichtemifgrijpen. Soo dat hy toen 'tvooM

1 neel feyde latende varen, in de fchoone hanty^n Lucrcrra leyde een kleyn tafelboecxken

,

c weik hy met voordacht had doen maken , om
briefjes aen haer in te fchrijven: en die (door
een verrukking van liefde. weJke hy niet kon-de wederhouden, hoewel fijne reden eenieoe-
welt daer toe dede ) kuflende floot hyfe , om',

'

te doen merken, dat 'tgene hy'er gaf van ni<
imnt a s van hem konde komen. OndcrtuL
lchen,alfoo defe daet L^cre/ra ontftelde. kreee-
le *en blos, en meende te fchreeuwen; dog
t a Jen gelukke met er haeft op dit geval re-
denkaveJende

, begreepfe wat'et was , en we Jer-
^lelt fich Co//.tt:^us vraegden 'er echter heelnoea wat er feyldermaer opllaende^ntwoor-
defe datf er een weynig aen de hanc bezeert
i^adde: en fe trokfe inder daet met'er veert te
rugge, eu wondfe in een hoek van haren
IJeuyer.als offer eenige pijn aen gehadt had-de

,
hoewel t niet was , als om 't ta felboecxken,rwe k ^r;./«.haer gegeven had .te verbergen,

vorder defen minnaer, vernoegt zijnde met
de

1
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3e voorval die hem was overkomen, ging

liet in 'c Prieel, maer alleenig wandelen*

^reefende d'ontroering fijns herten niet te

connen verbergen. Onderruflchen bleef Lu»

:re//ay naer fy het tafeiboecxken bchendelik

lad in 'er fak gefteken^by 't gefelfchap: dog

illbo men genoeg gerull nad, raekte men we-

der op de been, l'onder orden; want nu ging

al den hoop op een ry faraen praten, en dan

.verdeelden iy'erom fich verfcheydelik t'on-

perhouden: dies gebeurden *c, dat ik Kilerat,

net wie twee Juffers fachjes prateden , niet

Lonnende aenfpreken, alleen ging achter Lu*

[re/iaf die ColLitttiifs onderhielt. Maer alfoofe

in 'c wandelen yets uyr'er fak van doen had,

ïn 'c gefchiede op een oogenblik, in *t welke

"tollat iHus hztx aenfprak, op een wijfe die 'er

noeyelik maekte, wiertfe niet gewaer datfe

iet tafeiboecxken, dat Bmtus haer had gege-

ren, liet vallen. Maer, voor my, hoewel ik

^ing dutten, 'kiag het vallen 'k raepten 'c op,

en dede 'c open, met meening van 'er yet gee-

iftigj in te fchrijven, al eer ik 't Lucretia

L,r,weder zoude geven; op datfe mocht verfet

..^wÉftaen alsfe 'c open dede. Maer ik flont felfs

Illwel verfet, toen ik fag 'c briefje van Bru»

^ s-t^s , en de verffen die hy'er in gcfchrevea
" ihadde. Siet hier een affchrift van d'een cn

Lt ander.

Vyt defe verjfen fuh gyfmty dat ik^om u de^kr,

herwtjle gy m/J/ch;e» aen niy niet gedenkt : Alaer

mef ver/off
Me-vrotf, zijt vitfleltk^verfeks^'t y dat

VI
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^58 C L E L I E,
fk, tneerdfr droffhe/t heb, door h met te f?

Jprekfft als mijden Tegen.vryer vermael^ hen ^ ,

u fonderhoHdeK: en om my 'metW daet recht t
do€H maekS dat tk^ m Hwefchoone oogen , als tk^i
jtf, K^nm^rkeHy dut fijn onderhout u met aeme
naem IS gf^eefi : \ heb'er l,ever voor my ganfci
geen blyjckxp m te fpeuren, dan m twijfel te zijh 1

dat hyfe H heeft gegeven. Gelooft ^et , Me-yrouA
en dat met foo grooten ongeruf}$gheit als itefdt \Sal afvoachten V vernoegen van u tn 't ^yfondeA
t onderhonden, fonder ondert^Jfchenjets anders téi
doen dan gedurtg te feggen ,

Wanneerfe \de Goddin die \vter,
Deje aengename plaets verqu/%en?
Ofoete ^ ó dierbare oogenblil*^n

,

En komtgy noch niet weder hier?

Laes! dag en nacht loopt overflter^
Noch wd naeufïaep mijn oog belH±en

,

O foete , 0 dierbare oogenbltk^n
,

En komt gy niet haefl weder hier?

Naer ik dit briefje en defe verflfen had geJ
Jefen

, verloor ik de luft , om yet geeftigs irt(
her rafelboecxken te fchrijven^ mirs ik myj
dapper beteutert vont. *t Gene 'r felve ver-]
oorlaekte was, dat ik ^t fchrifr van Brutus\
kende: want hoewel hy nabootfte dom tc
fchijnen, waren 'er echter fekere nootwendigej
gelegenrheden

, in dewelke hy fchreef. 'tGe-i
val dan hebbende gemaekt, dat ik fijne hant
Kende, die te kenneliker was, om datfeyet

vremtS;
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mts hadde, mits £r:4fus te Metapont, en

niet te Romen, had leeren fchrijven, was ik

in fuiken aogft, dat ik 't u niet kan uytdruk-
ken. Want ik gelooide niet dat Brutus wel
kon fchrijven, noch invers, noch in profe;

noch dat hy Lucrefm konde beminnen ofte

van.'haer bemint werden. Immers foo wey-
nig begreep ik, dat een ander .iiera konde g^-
bruyken om fich te vermommen, alfoo'tgeen
fchijn had, dat men hem diergelijken geheyra
mocht betrouwen: en dan wie konde dien

. anderen zijn? daer was niemant in huys als

f hy en Ractha: en'er quamen geen mans-per-
t fon^ïn dan den Prins van Pomerie, die op
Herm'ita verlieft was : dan Tstus^ die ColUtwa
beminde: ofte als Muitus^ die 'k niet dan al

te wel wirt: dat ralena vrijdde. Dus niet we-
tende wat denken, en willende foo feldfamen
geheymalsdit volkomelik navorflchen, be-
floot ik Pa/er/a mee d'eerfte gelegentheit aen
een kant te trekken. Hier komt by, dat ik
Lucretta de droefheir niet wilde aen doen,
van te weren, dat ik dit tafelboecxken had
gefien , en ik liever Valerm wilde bidden , om
*er fpeelnootje te feggen, dar fy 't had gevon-
den; want alfoo ik die wijle en fchoone doch-
ter uytermaten achre, ware 't my ten hoog-
ften leet geweeft, dat mijn gefichr haer zou^
rde befchaemt gemaekt hebben. Maer einde-
lik, fonder op onnutteMingen te blijven llaen,
fult gy weten, dar ik Faierm aenfprak; dat
ik 'er het tafelboecxken toonde; en dat ik,
om 'er tot 'et voldoen mijnernieufgierigheit te

ver-



V
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verplichte, *r overgaf fonder voorwaerde , ha» |^

biddende het Lucrena te willen weder gever
dierwijfeali ik bedacht hadde; en 'er beiVe<
rende, indien 'thaer mogeiik ware iny tetret
ken uyt den apgft daer ik in was. Maer a

foo defe wijfe dochter uytermaten ed^lmoedi
is, en dat ik 'er 't geheym van 'er fpeelnootj é

niet afvraegde , dan in geval fy *t my moch :

ontdekken , feydefe datfe mijne nieufgierig

heit niet konde vernoegen. Datfe onder
tuflchen my verbood, tegens wie 't ook zou
de mogen zijn, te fprcken van 'tgene my gei
beurt was; en datfe, tot vergelding van mijn
ne befcheidenheit , 't beloofde foo te maken.

!

dat, gelijk Lucref/a en fy niet dan een en d<

felve waren, hy die dit briefje en defe verf .:

fen had gefchreven een ander ik zoude wer-
den. En inder daet Faleriay die geloofde *t

een foetigheit voor hacr zoude zijn, indieni
ik van haer gefelfchap mocht wcfen; dat

j
ik BrutHs y door den haet die ik Tarc^uimm '^

droeg, lichtelik meer dan in een faek zoude'
konnen dienen , belloot Lucret'ta 's avonrs
aen te fpreken , om 'er te berichten van 't l

gene haer was wedervaren. Want fonder );

dat, oordeeldefe wel, was 'er geen mid-Ö
del om 'er te verplichten haer op my te ï

betrouwen ; hopende voorts liaer daer toe é

te brengen , datfe mocht toeftaen ik Ij

van 'er heymelik verftant wiert , en Brniut
gebieden fich op mijne befcheidenheit tc

verlaten , ja my voor fijnen vricnt aen
te nemen, 't Is wacr tot dit laetfte had

11^

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



1. BOEK. 261
Ik hare behendigheir niet noodigh : want
gy moet weten, dat naer r^Ur/a te hebben
verlaten ik aileenig ging wandelen in een
groote weyde, die men vint aen 'teynde van
cenen lufthof, die ovet de plaers Icyt: maer
'k was 'er naeulicx in, ofte ik fag Mn/i/i^ naer
't huys van Rad//a komen; maer 'k fag hem
aengeranft van vier mannen, die naer hem
toe quamen met den degen indcvuyrt:, en
die riepen dat hy mofte fterven. Alfoo ik
geen geweer had , geloofden ik inder daet
darfe waer feyden , en Mutins voorfeker om-
hals was : want die (Ireek was feer eenfaem ,

en in huys van RacUia ni-et befloren. Niet
te min, hoewel Mkuhs mijnen Tegen^vryer
was, dacht ik hem by teftaen: dies fchuyi-
den ik voor eerft achter een oude wilgen boom,
om wat tijt tot 'et erkennen van die op hem
aenvielen te hebben; om te oordeelen, wie
van de vier ik den degen zoude trachten t'ont-
rukken: 'k beraedde ray evenwel maer een
oogcnblik

: want flende datfe op Mutms indron-
t gen . ga« ik recht naer hun roe , haer boofwich-
rtcn en verraders noemende;, op dat mijne ftou-
.
tigheit hun inboefemde dat ik verfckert was

ï
geholpen te worden. Dog ten felvcn tijde dat

- ik dus fprak , en my ftelde om al 't geen ik
konde voor MHt'nts te doen , quam Erutus , met

?
gelijke meyninge als ik.uyt den hof: en door
ken dreygent gebeer deed hyhaer, die hem aen-
ranlden

, een teeken , dat indicnfe niet aflieten
I hem te perfTen, fy miffchien dc fterkilre niet
|«ouden zijn. Wacr na ons famen-voegende, en

defe
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t6z V. L E L I E,
defe moedige daet my beginnende re verftc

ken, dat Brntus lbodanig niet en was als mc
üch inbeelde, dwongen wy twee van de

moordenaers hun naer ons re keeren. Mat
hun ter felver rijt overvallende, ontrukte Bri

tusy dien, met welken hy te doen had, de

degen: voor my *k en konde foo veel nii

uytrechten, om dat hy die ik gevat hadd
wonder fterk in de hant was. Maer ik maek
ten *t foo, dat in 't worftelen fijnen dege
foodaniger wijfe wiert belemmert , 't my lic

viel dien te breken. Soo dat defen niet m
in ftant zijnde om Mutrns te konnen bele

gen , en BrutHs hebbende den lijnen ontwa i

pent, defe twee mannen onfe handen ont

fnappende heen liepen. DiesMn/Jn/y die'ei'

maer rwee tegen had, Bmtus toen hebbend*

waer mede fich re befchermen, en om me
aen te vallen: met ik my in ftant ftelde o
den eenen van achteren te vatten , verfocht

defe twee moordenaers, die immers fooi

hertig als boos waren, vergiffenis, en bad

dat men hun wilde hooren. Nu, dewijl'

Mntius aengelegen was, dat hy wül waeron

hem hadden aengeranft, beloofden hy'e

't geen fe begeerden , mits datle hunne degen
overgaven; enfe langdenie my met 'er daet

naer men hun 't leven had belooft. Vorder
feyden fe , datfe van Tarqumins gelaft waren

,

de gelegentheit te verfpieden, om MntiHSyZ

hy buytcn Romen zoude gaen. te doode
«n datfe, wetende hy by Raalm mofte k
men, om hem niet re miflen,daer rer plaetle

ware

1
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cvaren komen wachten: daer by voegende,

datfe niet hadden gerchroomt hem in die

ftreek aen te ranflen, mits Xy wiften dat Racim

Ha geen weerbaer volk by'er hadde. Bene-

vens dat defe weyde vry verre van 'er huys
• kvas, en tot een hinderlage heel bequaem, ter

Dorfake dat aen d'eene zijde eenen hof cn aen
• i'andere een kleyn bofchken lag. Maer fy

'hadden dit naeulicx gefeyt, ofte Bru/us, ver-

• ukt door gramfchap tegens d'onrechtveerdig-

leit van Tarqutmus, fprak vier of vijf woor-

den, op eene wijfe met welke ik hem noyt

' lad hooren (preken. Hy wederhielt fich ech-

:er kort, foo haeft hy fag dat ik 'er op lette,

;n ik was 't, die my by Mnttus voegende, defe

moordenaers verfcheyde vragen dede: waer

na hun aen 'er ellendig nootlot overgevende,

• lieten wy 'er in vryheit om leedwefen te too-

' tien, ofte om nieuwe fchelmftukken te be-

' drijven. Dog om *t feggen te verhoeden dat-

fe 't gewelt van Tarqui^nus hadden geopen-

baert, in geval men 't niet raedfaem oordeel-

de ruchtbaer te maken, gaf'er MuttHs waer

lede fy in eenig ander gewell des werelts den

jorlog mochten gaen foeken. OndertulTchen

ilfoo Mtiffus te peerdc was, feyde ik hem dat

ly mocht voorgaen, en dat wy hem zouden

rolgen: 'kftaehettoe, antwoorde hy, want

rt is billik dat ik gae verkondigen ik u beyde

ft leven fchuldig ben. Hier na noopte Mntius

fijn peert, en ik bleef volgens mijne meyning

lileen by Brittus. Maer ik bleef 'er met ful-

:cn luft om hem te verplichten fich aen my
//. Ccd, M IC
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a64 C L E L I E,
te toonen

, dat ik befloot hem aen te fpreki^
als ten deele fijn geheym werende: want, fci

de ik in mijn felven, indien BrutHs niet is d;
den Brutus die ik ken, wage ik ganlch nie
hem feggende 't gene ik wil feggen : en foo 1

fulcx is als ik my inbeelde, fal ik mijnen ae:

flag doen gelukken. Dit voornemen dan he
vafl: geftelt hebbende, bleef ik ftilftaen, <

hem byden arm houdende, met verlof , feyc

ik, hem flrrak aenfiende, toont my uw( /

geeft, gelijk gymy uwe moedigheir komt te b !

-toonen; 'kweet dog meer van uwe faken da i

gy meynt ; en u is miflchien meer geiegen , ac
u op my te betrouwen, als gy gelooft: wai I

indien gy 'tniet en doet , wil ik geen borg bli
;

ven, dat ik d'overmatige nieul'gierigheit di i

'k heb, om tot in de gronr uwes herren doe h
te dringen, niet zoude doen blijken. Dog oi \

'er u toe te verplichten, voegde ik 'er by, b« ,

loveiku eenonverbrekelikegerrouwigheit: cj

:

ik biede uaen mijne vrienrfchap, fonder vree i

vanfc qualik te hefteden: want indien gy vaj t

Lucretta bemint zijr , vervolgde ik, verdient g i

'X. van al de werelt te wefen. BrutHs my hoo J

trende aldus fpreken ilont geweldig verfet, ei

hy geloofde toen dat VaUrm my fijn geheyn '

\^
had ontdekt, en dat hy'tmy te vergeefs zoud« i

verbergen. Soo dat hy luyd op fchreeuwendt
feyde , ha I Hermm ns, gy zijr gelukkiger als ik
AV.Tnt dewijl Valerta u heeft gefeyt 't gene f)

van mijn geval weet, moetfe u foo beniinneji
datfe haer verftant en hare voorfichtigheit ten
deele heeft verloren. Niet, voegde hy'ei
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hy, dat indien yemant nootwendig had moe-
ten weten 't gene ik wel fie dat gy weet , ik u
dacr toe niet zoude gekofen ticbben: want
'kweet immers dat gy een eerlik man zijf,dat

gy Falerra bemint; en dat gy Tarqutfiiuj haet.

Ja edel moedigen Brutits (feyde ik meteenon«»

geloofFelike verbaeftheit) ik trachte goet te zijn,

'k haet den Dwingelant,en ik bemin f^a/erfa:

maermen moet'erby doen, dar ik my over Bru^

tHs verwondere. Ondertuflchen , vervolgde ik,

omu te betuygen dat ik oprecht ben, wil iku
feggen door war geval ik u gekenr hebbe : en ik

vertelde hem inderdaet *r gene my gebeurt was,
hem befweerende {ich niet te bekommeren in

dat ik fijn geheym will: en hem verlekerende,

dat ik aen /^«t/f//^ noyt zoude laren blijken,

dat ik 'er eenige kennis af hadde. Hier na
pvilde Brtitusy die wel wift hoe feer Tarc^n:"

mus mijn huys had vervolgt , my ook niet ren

balven betrouwen: en^iHoo ik 'r geluk hadde
/an hem te behagen, opende hy my fijn hertc,

t\y verfücht mijne vrienrfchapjcnbood myaen
de fjjne;en wy onderhielden malkanderen foo
ange dat Raciita^ vreefende ons eenig onge-
luk ware overkomen, ons liet focken. Soodat
wy genootfackt wierden ons weder by'r gefel-

fchapte voegen; dogdit volk nacrderende, ber-

aam BrHtHs{\)\\. weien en gewoonelikeilechrig-

tieir , en hoorde den lofdie Mutsus , hem wegens
;ijne kloekheit gaf, als ofte hy niet had gewe-
en wat het ware kloekmoedig re zijn. Onder-
uflchen voegden ik my by i^aUria , en ieyde

at ik BmiHs kende fonder haer: 'k begeerde

M 2 ver-
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vergiffenis van dat ik my niet volkomelikhai
gehouden binnen de palen diefeniy hadvooi
gefchreven. Maer eindelik, Heer, om i;

dit ftuk met mijn verhael nier al te lang r

vallen, f^a/er/a en Brutu^ maekten dat Lucn
tia toeftont , ik van haer verrroulingfcha]
wiert, en 'er quam foo fchoonen vrienrfcha)

onderons, door de verfcheyde belangend!
ons vereenigden, en door d'over-een-komt
van aert en van finlikheit, dat wy eenigentij
geduurende een heel foet leven Ieyden. On
dertulTchen, hoewel Muttus

, uyr laft van Tat
(^uimut y was overvallen; wilde hy noyr ge
looven 'tgoetdunken der gene die hem rie

den Romen te verlaten. Voor my 'kzoude^
feer blijde om zijn geweeft , eerftelik mits hen
doende wijken uyr Romen, ik hem vervremd<
van VaUna, ; en ten tweeden , om dat men, in

dien hy ware door gegaen , van defe moort eet

groot geichal onder 't volk zoude gemaekt heb-

ben, en niet konnen feylen den haet die mes
Taro^mittHS toedroeg te vermeerderen. Maei
hy beminde Valena lbo geweldig, dat hy lie-

ver hadde gevaer te loopen van ten tweede-

mael befprongen te worden, dan haer, fchoo»
Ie hem niet beminde, te verlaten. Invoegehy
itly ernftelik bad, niets te willen feggen van't

^ene defe moorders van Tat qutwus hzdden ont-

dekt: maer, feyde ik , hoe meent gy Bru/ui^

gemerkt fijne natuurlike dommigheir,'t voorr>

feggen van 't gene hy weet te belerren. Mea
flaet foo weynig acht op 'r geen hy feyt , ant-

^ oorde Muttus ^ dat fulcx in geen gevolg fal
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getrokken werden , indien gy'er nier affpreekt

:

foo dat Muttiis niet konneude van fin veran-

deren, ik hem moft fijne genegentheit laten

i^olgen , en uyt edelmoedigheir hem trouw zijn.

Ondertuilchen ging ik vry dikwi)ler by Jï.ic/-

'//ï, federt ik met Brutus had vrientlctiap ge-

maekt: want defen doorlucliten h/Lm begeer-

de datfe will ik fijnen vrient was: foo dat de-

fc uytnemende Vrouw hem toen berichten-

de, hoe S/ve/ia fijfi geheym wift , onfe verbin-

renis groorelicx vermeerderde : en indien 't

Htrmt/fii had geweten ware onl'e gemeyniaem-
heit heel vry gewceft : maer fy viel ons foo la-

ftig, dat ErutHs eenmael feyde , men hacr

moft berichten datfe fijn fu fier was , op dat-

fe door foo krachtige reden tot 'et geheym
I verbonden bleef; daer by voegende , dat Z^»*-

lc///<ï felfs mede behoorde te weten, dat Lu-

vcretta en J'^aleria hem kenden : en over fulcx,

\Brutuj hebbende Racilui bepraet, feydefe op
eene morgen, dat Brutus haer broeder was.
len BrutHs feyde haer felfs datfe fijn fu-

ifter was , met foo verplichtende en foo

^geeftige woorden , dat dele beminnelike

^dochter ganfch verfet ftonr. 'r Vremfte w.is

,

>dat of fe wel inder daet blijde wiert , men
echter wel fag dat 'et geen ganfch gerufte

iblijfchap was : niet-re-min men begreep 'er

:oen geen andere reden af , dan dat de ver-

[baeftheit daerfe in was haer verhinderde

ide vryigheit van haren geeft t'eenemael

\xt toonen : en 'k heb eerft korteling ont-

dekt, dat 'et quam, door dienfe aireede hare

M . 3 ge-
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genegemheir op den Prins van Pomeric ha :

laten vallen. Dit geheym is felf noch geheyr £

Oor Brutus en voor Racil/a^ hierom ,foo <

belieft, fpreekt 'er haer niet: af, want //erwi//. «

is ongelukkig genoeg een man te beminnen '

wiens ^ani'che huys haren broeder geerne zou
de uyrroeyen. Ondertuffchen kan men fe nie

befchuldigen den foon van een Prins beaiini

re hebben , die haren Vader heeft laten ver

geven, en haren oudften broeder doen om
brengen; v/ant toenfe hem begon te bemin-
nen wiftfe niet darfe de fufter van Bruftts was;
ja men kan fe felfs van geen lichrveerdigheit

beichuldigen , want gewiHelik, f ' en heeft

noyt aen den Prins diefe bemint yers ont-

dekt, 't welk haren broeder zoude konnen *

deeren ; jae hy weet felf niet datfe iufter van
Br$ttHs is. Maer eindelik , om weder te kee-
ren daer ik *r gelaten hadde, naer dat d'eer-

He veibaeftheit van Hermdia over was, ftelde-

f 'er aen als een dochter die feer blijde was,
foodanigen broeder als Brutus re hebben; foo

dat, wanneer *t geviel dat 'er fich niemant
vont ais Raciba , Kiier/a

y
Lucreiuiy Hermu/a,

Siceliay Brutus en ik, onfc gemeynfaemhelt
ganfch en gaer vry was , en Brutus was den
aengenaemften en den vermakelikften ma» i

van de werelr. Niet, dat hy opentlik d|
vryer maekte van Lucretiia, niet meer daiï ;

ik van Valeriay maer wy hadden ingevoert

een foort van geeftige vrientfchap , die by-

flaer d'eygene werking voortbracht j dewi*

de begeerte om te behagen, de gedienllig

heit,
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leir, de geringe oppaflingen cn de kleyne

licnften daer ia wierden gevonden. Hier
comt by, dat wanneer Bmius een kortswijl

/"an omflag wilde aenrechren, hyfe onder

iiijnen naem dede: dies de felve, naer allea

'chijn, doende \oor Lucictut ^ diende fulcx te

jelijk om de liefde van Bi utus tor die fclioo-

le dochter, en de mijne rot Valertci te bedek-

leen. Ondcrtuflchen viel ons de vryery van
Zollatmus ^ en van Mitttus feer moeyelik,wanc
'ilsfemet den Prins van Pomerie, tviTttus^

i )y Kac/i/a quamen, en dat 'er CoIéatf»a fich.

:?evont, was dit geleifchap, hoe aengenaeni

5 1 ook anderfms mocht wefen, ons geweldig

Jin dc weeg:dog onder d'andere wiert'er £ru^
'UJ door belaft, want foo haelt als 'er een.

^remc menfch quam, moft hy fijne dommig-
leit weder aennemen^en CoUar/nusy wanneer
ny by LHcretia was, laren feggen al 't gene

hem goet dacht: 'c welk hem niet weynig
mertede. My gedenkt onder andere van ee-

nen dag , zijnde de laetfte hooge fceft die wy
:e lande vierden, waer op Brutus quelling en
lijfchap hadde: maer dewijl gy beyde vrem-
elingen zijt, moer gy,omfe re verftaen, weten

dat*er alle jaer eenen dag geftelt is tot een teelt,

enoemt de feeft der fonteyncn,in welken yder^

net kranflTen van yfer-kruyt en bloemen, ver-

iert de fonteyncn en putten die in fijn lant ge-

zonden worde. Dit gefchiet felfmet groote pleg-

righeit,want naer dat alle defe kranflen gemaekt
tijn , brengt menfe in den tempel gefchikt tot dit

gebruyk; alwaer hy,die de plechtig^heit moet

M 4 doen*

1
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doen, defelve met wy-water, dat by ons in

groote eerbied is^ befprengt: daer na kieft

men de fchoonfte dochters van de piaets , al-

waer de feell wert gehouden , de welke dien
dag als herderinnen gekleet zijn; en men
geeft yder foo vele kranflen alsfe gemakkeiik
kan dragen ; voorts doet men fe gaen paer , en
paer , voor en achter met kleyne reyen van
mufijk, de welke liederen fmgen gemaekt tot

lof der wateren en der Goden diefe bellieren.

Aldus geftelt zijnde, gaenfe van fonteyn tot

fonteyn al de kranflcn (lellen op kleyne Alta-

ren van zoden, die men tot dien eynde heeft

opgerecht. Defe feeft nu komende, terwij Ie

dat Ki/er/a en Lacretia by Ractl/a waren, vier-

de menfe met groote plegtigheit en vreugde:
want dewijl 'er feer vele fonteynen zijn in 't

huys van defe deugdclike vrou, en datie heel
forgvuldig was om alle d^oude gewoonten
van 'er vaderlant t'onderhouden , voorneme-
lik die in dewelke den Gods-dienft zijn deel
heeft, wachtefc haer in gebreke re blijven van
defe feeft: te vieren; en die 'er lieten gelegen
zijn aen de perfonen welke tot harent waren,
wachten 'er mede wel van de gelegentheit te

verliefen, om hun by diergelijke plechtigheit
te laren vinden: want hoewel fe tot een god-
zalig eynde is ingeftelt, heeft fe echter yet

geneuglicx. Soo dat den Prins van Pomcric,
TftHs, ColLxttHus, Mtttms^ ik en noch eenige
andere ons aldaer bevonden. Voor de vrou-
wen, boven Lucretta^ Faleria, CoUattna^ en
Hmmita^ waren 'er noch twee van hare M i-

gen
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gen uyt'et geflacht der Aquilinen, en vier
ofte vijf andere beminnelike Perfoncn. On-
dertuflclien fonden alle de mannen, volgens
hctgebruyk, een groote menichte kranflen,
van Iferkruyt en bloemen, voor diefe mofteu
dragen: want in defe gelegentheit heeft de
Juffer, die 'er de meefte krijgt, de meefte
eer. Maer op dat men wete aen wie defe
kranflen gegeven zijn, maken diefe geven aen
yder krans verfcheyde hangende linten , die-
nende omfe vaft te bindenden zi;n van 't cou-
leur der fchoone aen welke fy gefonden zijn :

defe JutFer gehouden zijnde, dien dag op haer
herders-kleet te hebben verfcheyde flrrikken

van *t couleur datfe iieft heeft. Soo dat men
door dit middel de Perfoon kent die de mee-
fte kranflfen heeft: en 't volk ftelt vaft uyt by-
geloovigheit, dat die welke fulcx gebeurt niet
kan miflen, dat jaer ofte een groot geluk ofre
een groot ongeluk te krijgen, 't Geval maekt
felfs , dat 't felve veeltijts gefchiet, en indien
de reden niet fterker ware dan de voorbeel-
den, zoude men bynaer gedwongen worden
fulcx te gelooven. Wat 'er van zy , defe feeft

wierd by Ractlm op een feer geneuggelike wij-
fe geviert: want alle de vrouwen gefchikt tot
het dragen van de kranfl*en waroi fchoon,
net, en wei gemaekt; daer was een uytfte-

j kende menichte bloemen; de mufic was im-
mers foo goet als die van de groote feeft der
Salifche Priefters; de ordre van de plechtig-
heit wiert forgvuldelik waergenomen; den
dag felf was defe land-feeft gunftig : de mael-

M 5 tijt
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tijt wiert gehouden onder een grooten wagen
van Jafmine bloemen, ter zijden van de plaets

,

in 't midden van dewelke flaet een fonteyn,
die men t'eenemacl met defc bloem-kranflen
bedekt hadde: en 't overige van den dag wiert
met wandelen en aengename praetjes doorge-
bracht. OndertufTchen gcfchieden 't dat CoUa* '

tmus en Bmtus onAtr mijnen naem Lucre/mCoo
vele bloem-kranflen gaven, dat fy 'er vry meer
hadde dan alle d 'andere

, uyrgenomen VaUna^
welke ik 'er meer gaf dan fy'er behoefde, om
Lucretia felf t'overtrefFen : maer willende haer
fpeelnootje d'ecre van de fecft laten, dede fy'er

eenige verbergen: foo dat Lncretia dc meeflre
hebbende, al de werelt, volgens de gewoonte,
feyde,datfe haermoft: bereyden,om een groo-
te vreugt, ofte een gevoelike droefheit te ver-
wachten, yder foekende dit op fijne wijfe uyt
te leggen. Want defe feyden datfe fich alle

herten zoude onderwerpen: gene dat hare
ftrafheit yemant van hare jninnaers zoude
doen fterven , diefe zoude beklagen alsfe hem
had verloren; en den eenigen Bruus , haer
niet dan met de oogen aenfprekendc, gaf 'er

een aengenamer fake te kennen j mits hyfe
door fijn geficht verfekerde, dat hy fe eeuwe-É|
lik zoude beminnen. *t Viel hem echter won- j|
der laftig re verdragen , dat CoUatmiis gedurig
by Liicrettci was ; en ik bekenne dat 'et fpeet
alle die 't fagen. Niet dat CoUatittf^ heel
vremt is, wanneer men hem als eenen man
aenfiet; maer als men hem voor een minnaer
wilde .bemerken, fcheen hy Lucretia onge-

twijf-
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r. BOE K. Z7i
twijfFelt niet weerdig te 'zijn. Want indien
gy'er op let, CoUaf/Hus en is noch wei , noch
qualiiv gemaektjhy en heeft geen groot noch
geen itleyn verftant; hy en fprcelvt noch won-
der wei, noch uytcrmate Hecht; hy en wijlvt

niet van 't rechte begrip, niaer hy en verhefc
fich ook niet om de faken grondig tcverilaen.
Ind ien hy geen merkelik gebrek heeft, hy en
heeft ook geen deugt, die hem boven andere
doet uytfteken: en foohygeen lafhertigheit

heeft betoont , hy en heeft ook ganfch geen
heldaciitig teeken van grootmoedigheit gege-
ven. Eindelik, hy is een van die menfchen>
dewelke noyt feggen, dat niet gefeyt is ge-
weeft: die men noch laken , noch prijfenmoet:
die al haer leven door brengen , fonder dat
men van 'er fpreekt, als van haer felfs; en die
men fomtijts veel beter doet kennen, leggende
*t is dc man van fuiken vrou , ofte den foon
van fuiken man, als met enkelik haren naem
te noemen. CoUat/fiits behoefde dan niet leer

ontfaggelik te zijn acn Brutuf^ die bovendien
ift dat Lncretta een natuurlike tegenheit in

fijnen Tegen-vryer hadde : niet-te-min 't vale

• foo licht te haten die gene welke trachten te

I winnen een hert, dat men ftilfwijgens befit,-

dat hoe verfekert Brntus was van Lucrettaas

genegenthcit, daer oogenblikken waren in

e welke hy CoU^ttinus niet konde verdragen,

og daer waren 'er ook andere, in dewelke,

y fich foo gelukkig hielt van defe won-
er-weerde Perfoon bemint en geacht te

iworden, dat hy felf foetigheit vont, in van ai

M 6 d'üvc-
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174 C L E L I E,
d'ovcrige des werelts veracht te zijn. *t Geval
maakte noch , dat de praetjes van dien dag
ganfch en gaer na fijne fmlikheit vielen : want
met al dc jonge lieden van dit gefclfchap fa-

ten aen 't eynde van de Jafmine-wagen , waer
af ik u aireede heb gefprokcn , quam een der
jonge Aquilinen te praten, hoe heerlik 't vo
Lucretia. was meer bloem-kranflen verkregen
te hebben dan alle d'andere, welke alle be-

quaem waren om in alle plaetfen d'eerftc rye
te verdienen. Indcr waerheit, antwoorde
hem Lucretta , diefc my gegeven hebben ver-
dienen meerder eeprefen te worden als ik,

\ en ware men hun konde verwijten datfe
niet wel hadden weten te kiefen. Maer men
is foo gewoon, voegde f'er by, fich in alles

van de heerlikhcit te dienen , dat men naeu-
licx meer kan fpreken fonder hecrlikheit:
ondertuflchen dunkt my behoort dit woorc
niet gebruykt te worden, dan voor die yet
groots in den oorlog hebben uyrgerecht , ofte
voor die in eenige deugt ofte in eenige koaft
uytmunten. Hoe, meent gy, feydc ik, dat
men tegens een fchoonc niet mag feggen
't haer feer heerlik zy , fich alle herten onder-
danig re maken, en voor hun fonder wape-
nen, fonder onrechtveerdigheit, en fonder
gewelt een Rijk op te rechten? Dat Rijk
ftaêt vcelfijfs foo los, hernam Valermy dat
het de hecrlikheit ware een krank fondament
geven, die te vellen op d'ongeftadigheit van
*t meerendeel der gene die hun onderwinden
te minnen: maer ten laetften *k beelde my in.
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dat de rechte heerlikheit beftaet in de ach-

ting, en niet in de liefde van eerlike lieden

te verdienen : want die hertstocht rijft: fomiijts

foo kluchtig in 't herte van fekere Perlbnen

,

dat 'et een groote onbillikheit ware, de gene
welke hun doen beminnen groote heerlikheit

toe te fchrijven; hoewel 't miflchien noch
grooter onbillikheit zoude zijn te lafteren

diefe beminnen. Aengaende de heerlikheit

,

feyde toen Mutius^ 'k laet my voorftaen datfe

eygentlik paft op de krijgs-daden ; en dateer

de kloekaerrs meerder deel van toekomt als

andere. 'kStae toe, hernam ik, dat de kloe-

kaers die verdienen: maer de deugdclike heb-

ben 'er ten minften foo veel deel aen als d*an«.

dere: Voor my, feyde den Prins van Pome-
rie, 'k ben in *t gevoelen van fJerm/ft/tts ; en
ik ook, vervolgde T/tus^ dog men moet ech-

ter bekennen , dat die eenen ftrijt winnen

,

een roem-ruchtiger heerlikheit verdienen , dan
die doen, dewelke alleenig hunne hertstoch-

ten vermcefteren. Volgens 't gebruyk, her-

nam ik , maekt men vry meer gefchal van
diergelijke overwinning, als van welke gy
komt te fpreken: maer ik weet niet, oft m'er
foo vele door verdient : en ofte 't niet heerli-

ker zy fich felven als andere t'overwinnen,

Naer dat ik fic , feyde toen Hernnltay fullen

wy, na 't gevoelen van Mntius , geen groot

deel aen de heerlikheit hebben , want de
vrouwen gaen niet ten oorlog ; Ha ! Hermdta^

riep ik , de TutVers hebben hunne overwinnin-

gen en zegepralen: en fy weten geduurende
M 7 de
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176 C L E L l E,
de vrede foo wel te oorlogen, dat hoe de
fchoone Lucrctia wil praren, fy groote heer-

likheic verdienen : dog om echter oprechtelik

te fpreken, de mannen hebben fe in fommige
gelegenrhedcn meerder dan de vrouwen, en
ik laet my dunken, dat 'et heerliker is bemint
te worden van een eerlik vrou-menfch, dan
*t haer is van een feer eerlik man bemint te

worden. Want, mijns oordeels, de groote
fchoonheit krenkt d'eer van d'overwinning

:

cn een feer fchoone vrou , die fich een hert
onderdanig maekc, verdient niet felden meer-
der heerlikheit, dan een Velt-overftcj die
met een Leger van hondert duyfent man,
en heymelik yerftant, in een kleyne ftad,
welke hy fonder tegenftant innam, zoude
verdienen. Dus doen ik de heerlikheit der
vrouwen voornemelik hier in beftaen, dat
haer verftant hunne fchoonheit overtrefïe,

en datfe, met een woort, lbo vele verdienfl:

hebben, dat menfe noch kan beminnen,
wanneerfe verliefen al wat 'er fchoon maekt.
Voor my, hernam Miitins, 'k ben een aen^
bidder van de Juffers: maer 'k houde het
echter feker, dar in 't ftuk van liefde de heer-
likheit weynig deel heeft. Hoe , hernam de
Prins van Poiiierie , gy zoud dan geen heer-
likheit vinden in bemint te worden ? 'k zoud
'er 't grootfte vermaek van de werelt in vin-

den, antwoorde hy, maer my dunkt dat ik.

'er niet in vinden zoude 't gene men eygent-
lik heerlikheit mag noemen. W^nt ten laet-

ften, indien men van een Perfoon fonder

deugt
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deugt bemint wort, valt'erniet veel te roe-

men; en foo men van een deugdelik Perfoon

wort bemint, maekr fy'er foo vele fwarig-

heit in, dat men fich eeuweiik moet vermom-
men, men magfc naeulicx aenüen ; men
moet fich met een wondere forgvuldigheic

verbergen: men moet flch beklagen over hare

onverfchillentheit: men moet fclf nier iesaen

dat m'er op verliett is, en men moet 'er lbo

veel fatfoens , en fuiken geheym af maken ^

dat de heerlikhcit haer wel wachten fal fich

daer te laten vinden, 'k Srae het toe, voor

de verwaentheit , hernam ik; maer wegens
de heerlikheit beu ik niet van u gevoelen.

Want eerftelik meen ik , datfe de liefde foo

wel als den oorlog toekomt: en datfe haer

toekomt door eenige gelijkheit van ftrijden

,

van overwinningen, en van zege-pralen. Maer
ik houde bovendien , dar hoe een liefde ge-

heymer is, hoefe den geliefden minnaer heer-

liker zy: en foo gy wilt, dat 't ganfche gc-

felfchap ons richte , voegden ik 'er by, on-
derwind ik my ftaende te houden, dat 'er

niet foo foet , noch foo heerlik is, als van
een Perfoon van groote verdiend en vangroo-
te deugt bemint te worden^ fchoon het de
werelt niet en weet, noch nimmer kan we-

):ten. Met ik dit feyde , fag ik j dat ik Bm*
\tus feer groot vermaek aen dede, en dat

lik Lncretta niet moeyelik maekte, verdedi-

(gende een faek, waer aen fy foo grooten
ibelang hadden. Benevens dat ik niet droef

^^was mijnen Tegen-vryer te verplichten

om
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lyS C L E L I E, gom een quade faek , en een gevoelen ftaec 9
de te houden, welke hem in den geeft vai

'

Valeria konde hinderen, en ik perften hen
dierwijfe, dat geloovende den roem van fijt

verftant eyfchfte hy ftijffinniglik ftaeni \

hield 't gene hy had opgeheven, 't aennam c

te doen. Hy fprak lelf d*eerlle, denkende
meerder voordeel te hebben met fijne rede* iJ

nen te feggen, eer ik de mijne gefeyt hadde^
foo dat al de werelt gerufteük naer ons luy.

fterde. Mutms begonde fijn gevoelen te ve*

ften door een befchrijving die hy van de liefdt jI

maekte op fijne wijfe. Om eens te worden»!
over 'tgene ik ftaende houde, feyde hy , my i

aenfprekende, valt 'er maer te bemerken, dat
^

*tvermaek de ziel is van de liefde, indien^
men foo mag fpreken , en dat , indien deh
liefde niet aengenaems hadde, mennoyt zou«0
de verlieven. Inder daet men^fpreekt in d(^

'

liefde niet als van vermaeklikheden, d'enke
Ie hoop geeft "er feer gevoelige : men vin

'er felf in fijn eygen quelllngen^ en feker-

lik de droefheit en de blijfchap zijn de twee
dingen die men in de liefde vint, fonder de
heerlikheit daer in te vinden : want men
zoude fich van de minfte weldaet niet dur-
ven beroemen , fonder onteert te worden:,

en den minnaer die de gunften van fijn mee-
fterfle ruchtbaer maekt, doet fich hondert-
mael meerder ongelijk door die te verkon-
digen, dan fy 'er felven aendoet met hem
te begunftigen. En ook om oprechtelik re

fpreken , wat heerlikheit verdient een man
die
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die fijn verraaek ftelt voor alle dingen;

die niet en foekt dan 't gene hem kan ge-

lukkig maken ; die al fijn leven nier be-

denkt» dan alles te vlieden 'tgeen fijne blijd-

fchap kan fteuyren , en die nergens van

droomt , dan hoe hy *t Tal aenleggen» om
niet anders te doen te hebben als eeuwelik

te hangen aen een Perfoon van de welke

hy bemint wort > 'k Weet ongetwijfFelt wel

,

dat 'er niet foo foet , noch lbo aentrekke-

lik is ; niaer ik weet ook wel dat yder ding

eenig voordeel hebbende, 't welk hem eygen

is, 'tvermaek foo befonderlik aen de lief-

de vaft is, als de hcerlikheir aen de kloek-

heit. Maer fchoon 't waerachtig ware, dat

*er eenige foort van heerlikheit in de liefde

konde gevonden worden , moll 'et geen ver-

borgene liefde zijn: want, mijns bedunkens,

daer kan geen heymelike heerlikheit wefen;

en om van de heerlikheit te fpreken , gelijk

ikfe begrijpe , foo is voor haer ieygentlik

de vermaertheit gedelt. Indien fy 'er niet

uytbreyd, en niet over al verfpreyt , rerfwakt-

fe. en fe gaet bykans te niet : en de roem-

ruchtige daden xijn d*eenige die haer toeko-

men. Inde liefde ganfch rn 't tegendeel,

en befonderÜk in defe geheyme liefde, zijn

de roem en *t gerucht de dingen die men
meell: fchuwt. Men verbergt de brieven die

men krijgt . en die men ichrijft , de dag-fcttin-

gen zijn by naer altijt op eenfame plaerfen

;

die beminnen fpreken malkanderen foetjes aen

foo dikwils aUfe kennen : fy verbergen ten

dee-
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28o C L E L I E,
deele hun gevoelen voor haer felven, en Ton-
der de nijt en d'achter-klap zoude de faem
tot 'er uyrbrallen der :verliefde overwinningen
fcer weynig gebruykt worden. Dies meen ik
te mogen feggen, dat, wanneer de liefde een
foort van heerlikheit konde zijn, het een
openbare liefde mofl: wefen, gelijk die was
van een onfer Koningen , welken een flavia
in den oorlog hebbende gevangen , daer op
foo wicrr vcrliefr, dat hy maekre dareenfoon
van defe Perfoon fich naderhanr in ftaet fag
om fijnen Volger te worden. Maer te denken
dat eene liefde, die niemant weet ^ kan heer-
lik zijn, is een fake die'k noyt Tal gelooven,
en die u ook vry fwaer vallen fal itaende te
houden, 'k Weer niet, feyde ik, ofte ik veel
fwarigheitfal vinden in my te verweeren; maer
ik weet wel , dat ik niet geloof te zijn overwon-
nen. Ondertuflchen om u eenigfins metordre
t'ancwoorden, fal ik u leggen, dar gelijk gy hebt
getracht de liefde te befchrijven, mer te leggen
dat 'er 'tvermaek de ziel af is, moer ik uide
heerlikheit leeren kennen: want naer gy 'er af
fpreekt'. dunkt my dat gyfe niet wel kent, en dat

"

gy de ydelheit voor haer hebt genomen, 't Is ie-
ker. vervolgden ik . dat defe twee dingen, hoe-
welfe inder daet feer verfcheyden zijn, ecnige
gelijkheir met den ande-en hebben. Want de
ydelheit is niet dan een bedriegelike fchijn, en
die niet beftaet als door andere, en de deugt
naeulicx oyt gebruykt: maer de rechte heerlik-
helt is foo fuyveren , foo grooten, en foo edelen
fake

.
datfe niets heeft van defe ydelheit , de wel-
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ke gy ongetwijiFelt voor haer neemt. De heer-

likheic is een fake, die foo nootfakelik voort-

komt uyt een deugdelike daec, als het licht

komt uyt de Son die 't voortbrengt : en fe Ipruyt

'crfelfs uyt, op eenewijfe, immers fooweynig

aen alle buyten oorfack hangende : want gelijk

een deugdelike daet niet laet fulcx te zijn,

fchoonfe gedaenzy Ibndergetuygen, foo volgt

nootfakelik dat de heerlikheit die met 'er ge-

boren wort, indien men foo magfpreken, haer

onfeylbaerlik volgt , hoewel die daet niet

ruchtbaer wort. Dus laet 'er geen heerlikheit

te zijn in 't wel doen, fchoon men't niet en

weet : vorder men moet zijn felfs aenfchou-

wer wefen: en wanneer men verfekert ware,

geen andere roeftemming te verwerven, dan
fijn eygene, moet men te werk gaen als ofmen
die van den ganfchen aerdbodem zoude ver-

krijgen: ja men moet in fijn eygen achting

heerlikheit vinden. Inder daet men moet gewif-

félik meer trachten om fich t'achten, dan om
fich door een ander te doen achten , en om
de heerlikheit te verdienen, dan omfe rucht-

baer te maken. Want, mijns oordeels, indien

'er yers de heerlikheit van een goet werk kan
yerfvvakken, 'tis de forg die m'aenwend, dat

*et geweten worde. Niet dat de begeerte om
geprefen te zijn niet genoegfaem natuurlik

zy, maer echter mag men feggen, dat defe be-

geerte een teeken is van fwakheit : dewijl 't

feker is , dat die krachtige luft , de wel-

ke 't hert van vele perfoonen befit , komt
uyt datfe verfcheyde getuygcniüen van

hun
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182 C L E L I E,
hun eygen deugt willen hebben, cn datfe hun
op 'er oordeel niet betrouwende, begeeren dat
andere 't hare beveftigen. Maer ren laetften

,

al wie met yver foekr den roem , die gemey-
nelik de fchoone daden volgt, vermindert
d'eere die hy 'er af heeft te wachten. Derhal-
yen dunlvt my feer licht te befluytcn is , dat
indien men fijne eer vernietigt die verkondi-
gende, de feive kan beftaen fonder verkon»|
digr te worden: en dat alfoo, fchoon eefll
groote daet verborgen bleef, die niec zoud^'
laten heerlikheit te geven, mits de felve ey-
gentlik vaft is acn de fake diefe voortbrengt :•

en niet aen de kluchtigheit van 't Geval,
'tweik doet pr ij fen ofte laken die't haer goet
dunkt, nu met recht, en dan 't onrecht.
Dog naer, indien ik my niet en bedriege,
genoegfaeni te hebben doen blijken, dat dei
heerlikheit meerder hangt aen de deugt dan
aen de faem, moet ik noch betoonen datfe
niet alleen aen de zegen-wagen en aen de
prael van de verwinhers vall is. Voorwaer
't rijk van de heerlikheit verfpreyt fich over
al: want daer is heerlikheit in wijs te zijn: in
edelmoedig, recht veerdig en goet te wefen:
Sy is in al de deugden in 't gemeyn en ydere
deugt in 't byfonder te befitten: fis in alle

de vrye konften ; fis felfs in al de handwer-
ken wel te kennen , wanneer m'in ftaet is om
die te weren : f is ook in de enkele gaven de
nature

: en de Goden hebben volkomelik be
geert, datfe d'onfcheydelikc gefellinne zoude
zijn, van al 't gene goet en fchoon is in de
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^irerelt. Eindelik Is 'er eenige foort van heer-

likheit, in wel re konnen de (pelen die de
menfchcn hebben verfiert , otre om hare gaeu-

wigheir te toonen, ofre om 'er geluk re be-

proeven. Invoege 'r heel vremr zoude zijn

,

indien de heerlikheit ^die over al worr gevon-
den by de iickle niet en ware: infbnderheic

dewijl Ie lbo grof)ren deel heett in de vrienr-

fchap: wanr nienianr twijfFelt datrer geen
heerlikheir is in fijne vrienden ftanrvaftelik te

konnen beminnen, en in genoegfame ver-

diend re hebben, om doorlachte te verkrij-

gen. Maer om nier als van de liefde re fpre-

ken^, dewijl fe de gront is van 'r gel'chil, met
de felve reden , dat gy fegt, dat de heerlikheit

de oorlogs- daden meer toekomt, dan de
vreedfame deugden, houd ik ftaeude, datfe

de liefde meerder als alle andere faken be-

hoort toe te komen: dewijl 't feker is , dat 'er

tuffchen de liefde en den oorlog een wondere
over-een-komft is. In de liefde, gelijk ik

aireede in'tvoorby gaen gefegt hebbe, fpreekt

men van ftrijden,van overwinningen, van ke-
tenen, van boeyen. van kroonen, van flaven,

van gevangen^i, van gevankeniiTen, van
nederlagen, en; van zege-pralen: en om aer-

dig van de liefde re fpreken, is 'et foo noot-
fakelik al de oorlogs-manieren van fpreken re

gebruyken , dat men fe niet kan derven: dewijl
*erfoo wel in d'een ,ais in d'andere zijn heyme-
like kondfchappen

, verraflingen , en ftre'ken.

Maer fchoon men u toeftaer, anrwoorde Mu-
tiHSy dat de liefde in 't algeraeyn bequaem zy

om
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i84 C L E L I E,
om heerlikheit te geven, fal men u noyttoe-
ftaen dat fulcx van de heymelike liefde, waer
af ik wil fpreken , moet verllaen werden, 'k Heb
u aireede gei'egt , hernam ik, dat hoe een
liefde bedekter is, hoe daer meer vermaek en
rechte heerlikheit in is: wat ilTer yet foo foet,

ofte foo heerlik (voegde ik'er hy, Brutns aen*
fiende, fonder dat m'er oplette) als bemint
te worden, van de Perfoon die meeft acht
op de werelr, en tot bewijs van fijn eygen
verdiend t'ontfangen de genegentheit van
een Vrouw die men acht , die men met ver-

wondering aenflet, en welkers roeftemming
men hcerliker houd: dan die van alle d'overi-

ge des aerdbodems. Verbeeld u , feyd'ik, hoe-
danigen heerlikheit het is wanneer men fich

in't midden van een groot gefelfchap by fijne

raeefterflc heymelik gelukkig riet,en dat men
fc fiet mifhandelen, eenigenTegen-viyer; die
u voor den fijnen «iet erkent, noch die niet

cn weet datgy heerfchr in't herte'twelk hy fich

onderwint in te nemen. Meent gy Mm tas ^

*f mogelik zy diergelijken vermaek re genieten

,

fonder 'tfuyverfte, 't foetfte en het teederfte,

dat de heerlikheit heeft, te gevoelen? Neen
feker, en wanneer men fich voor al de eer-

likfte lieden van de werelt geftelt fiet, door
een Perfoon die men voor 'tganfche aerdrijk

Aelr, gevoelt men gewilfelik al 't vernoegen
dat de heerlikheit kan geven» Is 'er yet lbo
heerlik, als in fich felven te mogen feggen,
fonder dat 'et fijne Tegen-vryers weten, hoe-
wel men by 'er is , defe wonder-weerde Per-

foon I



I
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I. B E O K. 22^
foon, dewelke al die haer naderen veracht,
heeft my haer hert» dar noyt yemant onder-
worpen was

,
gegeven : ik maek ai hare ge-

lukiaiigheit, gelijk fy al de mijne : 'k verplicht
felti» een gedeelte van hare reden, om 'er t*on-
derwerpen de hertstocht diefe in de ziele

draegr : fy doer voor my al 'tgeen de deugt
haer kan toelaten te doen : eindelik 'kzegc-
prael over 't herte van een Perfoon , die
meerder achre . en meer bemin , als mijn
felven : en ik zege praler heymelik over,
terwijl dat mijne Tegen-vryers onnuttelik by
•«r fuchren. 'kSeg 'et u Murrus , 'k zoude
«ly door defe geheyme zege-prael meer ver-

> heerlikt achten , dan oft ik openbaerlik
zege-praclde, na eenige andere foorte van
overwmning. 'k Ben felf verfekcrt , dat
<iie flag van geheyme heerlikheit 't herte

tfoo verheft , 4dat 'et een edele hoovaert
krijgt, welke maekt, dat men de gene ver-
achr, die men weet noyt te konnen genie-
ten 'tgeluk 'twelk men befir; en gy moet-
fe gewiflelik noyt gehad hebben, ja felfs

'U niet hebben ingebeelt; dewijl gy niet be-
grijpt dat de heerlikheit by defe geheyme lief-

de fich bevint op foo teederewijfe, datfe over-
treft al 'tfoetfte, 'twelk de roem ruchtigfte
sverwaentheit kan doen fmaken aendegene,
" die'er 't herte meeft door geraekt hebben. In-
der daet, defe lieden, die foo vele verwaenrheit

«als liefde hebben » en niet beminnen , dan om dat
men mag feggen da-fe bemint worden, genieten
-oyt geen rechte, noch feifgeen gerufte heer-

lik
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lS6 C L E L I E,
likheir : want alfoo d'oiibefcheydenheir b
de werelr feer worr uytgekreten, willen d'on 1

befcheydenfte niet . dat menfe voor fulcx al i

fe zijn houde. Derhalven moetenfe duylen t

en duyfent geringe beiachgelike forgen dra h
gen, om bekent te maken, 'tgeenfe ichijnei fl

niet te willen hebben dat men were. Sy moe jj'

ten 'er nu benarr, dan bekommert, en niil

blijde gelaten , op dat m*er rrage wat*er in 'ilj'

hooft leyr: en darle. door dubbelfinnige ant-

^

woorden, reden geven om fich in te beeidec i

't geen Tc begceren datmen geioove. Sy moe-é
ten brieven ilroycn, op dat menfe befie.hoc-j^

wel fy'er heel moeyelik fchijnen om te wefemi
fy moeten valfchc verrroulingfchappen doen,it

om hare gemeynde gunften te konnen ver-it

kondigen* Ja fy moeten ielf fomtijrs de droef- i

heit hebben, van dar men niet gelooft 'tgeeai
fe vertellen. Ten minft-en weetik wel, dat

uik doorgaens heel gellelt ben om te twijffclen

aen 't feggen van defe gelukkige lieden, de
welke uyrroepen dar nu geen ovctwinningc
fwaer valt: en die 'er beroemen van hondert
gelukken dewelke, na allen fchijn, hun noyt
gebeurt zijn. Want al wie kan minnen , weet
te fwijgen: en 't geheym is in de liefde foo
foeten faek, dat fonder dit al degunften,die
men kan verwerven , bynaer noch foet nocJ"

heerlik zijn. En inder waerheit, gy hebt
flus feer bevallig gefeyt, fonder den achter-
klap, en fonder de nijt , zoude de faem bynaer
«iet weten wat 'er in 't rijk der liefde omgaer.
Gy mocht 'er echter noch wel byvoegen d'on-

vüor-



i

L BOE K. SiB?

'oorfichtigheit en de verwaentheit , wantten

aetften, men kan gemeynelik niet weten

t geen 'er tuflchen twee Perfonen , die den

:nderen beminnen, omgaer, 't en zy door de

erwaenrhcit van den minnaer, ofte door

l'onvoorfichtigheit van fijn meefterlTe. Maer
)m wat reden 't mag wefen , fy behoort geen

;roote heerlikheit te geven: want indiende

ninnaer is eenen onbeiuyfdcn, is hy d'ont-

Sangene gunft niet weerdig , noch en kander

»een rechte heerlikheit uyttrekken; indien de

neefterfle beleyt ontbreekt, mag hare over-

vinning wel ^engenaem zijn, dog f'en is niet

'eer heerlik: en foo de nijt en den achterklap

Ie faem berichten wat 'er tuflchen twee gelief-

es omgaet, 't en is noyt 't haren voordeele.

k Weet wel dat 'er eenvoudige vryeryen zijn,

ie louter door ongeluk ontdekt worden;

aer wanneer 't felvc alfoo gebeurt , geloof

k dat een eerlik man moet bedroeft zijn,

oor dien men fijne overwinning voort 1'eyt,

n dat hy fich niet meer verheerlikt vint, dan

oen ie van niemant wiert geweten. Want
ijjj, ïindelik, 't en is de faem niet die de rechte

li, icerlikheit maekt, fy verbreytf' alleenlik: en

\e heerlikheit fonder toejuyging laet niet by

er felven te beftaen, en een ferlik man te

konnen gelukkig maken. De faem en de
iefde hebben noyt fjnien eenige vrientfchap

rehadt: Mars heeft 'er ongetwijtfelt van doen

n verfcheyde gelegentheden , maer belangende

de liefde, den God der ftilfwijgentheit moet

I, alleen van hare vrienden zijn : want voor de

JI, DeeU N faem
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^88 C L E L I E.
faem, fy is fekerlik vyandinne van de min i
naer&j en van *t rryeii: en de rechte heerlik i

heit van twee Perlbnen, die eikanderen be i

minnen, befta et in voor hun felfs te zijn d'ee i

nige geruygen van hare reederheit, en vai

hare deugt: en fich foo hooglik t'achten, dai

'hunne enkele toeüemming genoeg is, omf<
gelukkig te maken, 'r Is fêlfs voornemelik
"•t geheym, 't welk de hcerlikheit maekt var
den minnaer; en ik houde, dat wanneer met
hehendig en gelukkig genoeg is, om dierge
lijke genegentheit voor d'oogen van ai "de

werelt te verbergen, men in ffch feiven ge-

voelt een heymelik vermaek , 't welk niet en
komt, dan uyt de heerlikheit die gevonden
wort in, fonder dat men *tweet, te bemin-
nen die, welke mend'aenbidding des ganfchen
aerdbodems weerdig achr, en die'cr is in be-

mint te worden van d'eenige Perfoon, weiki^

men kan beminnen. Dog foo gy fegt , dat

vermaek de ziel is van de liefde, 'k beken 't;

maer bekent ook, dat, om redelik te fpre||>

ken, de heerlikheit is het aldertecderfte ijp|

de vermaeklikheden van defe hertstocht:

want eindelik alle defe dingen, die men gun-
Xlen noemt, moeten wefen, 'tgene de vaeM i

<\e\s in den oorlog zijn: men wilfe ongetwijtf !

feit hebben: en men wilfe voornemelik h^lh

ben, om dat 'et teekenen zijn van overwin-
ning, die de heerlikheit onfcheydelik na-

volgt: hoe foct datfe zijn in 'er fel ven, men
zoudefe mer minder vierigheit begeeren, in-

dien 'er de heerlikheit niet volgde : maer
mers,
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I. BOEK. 189
ners. men begeertfe niet, dan omfe te ver-

Dergen, en niet omf'uyt te roepen. Onder-

•uflchen wanneer een niinnaer een Perfoon

/an groote deugt en van groot verftant kan

verplichten, om voor hem te doen van die

vleyue dingen, welke fonder reden zijn , foo

laeft men is Ibnder liefde, hoeweli'e niet llraf-

Dier zijn , vim hy foo vele heerlikheit in op

iefe wijle te zege-pralen, dat men feggen

mag. dat gelijk 'er geen liefde fonder ver-

maek is, ook geen recht vermaek is inde

liefde, daer de heerlikheit haer niet onder

mengt. Dies verandert van gevoelen , en

ilaet u berouwen, d'edelfte van alle herts-

tochten te hebben willen ontnemen d'eeni-

ge faek, diefe onderfcheyd tuflcheu een foort

.3van liefde, wacr toe felf de Tygers bequaem

•tz:ijn : maer dewelke veel verlchilr van die

waer af ik verftae te fpreken. Terwijl ik

(dus fprak, hadde Brutus y die fich al 't geen

ik feyde roe-eygende , een ongelooffelike

blijdfchap , wanc indien oyt eenigen ver-

( borgen minnaer heeft konnen fmaken al

Lde foetigheit van defe geheyme heerlik-

•heit , welkers faek ik verdedigde , 'r is

ongetwijftelt BrutHs geweeft ; dewijle hy

; ten felven tijde dat ik aldus fprak , was

iby fijnen Tegen- vryer, fonder dat hy

vermoede hy oyt kende verheft werden,

vry verre vari te vermoeden hy bemint

Vricrt van de Perfoon die hy beminde.

IMaer indien ik hem eenig vermaek aen

dede ,
uytbreydende 'r gevoelen , 't welk

N 2
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V.
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ik wel wift dat hy hadde, maekren ik Lucr.
tja eenjgfms oiigeruO, mits fy nier konde hten root te werden. Defe roodightir, hoe
welfe CoUan^us merkte , wiert echrer niet uyi i

geleyt gelijkfe wel hadde konnen worden j

itiogelik r,ch in te beelden, dat 'er eenige ver \knochte genegentheit tufTchen defe twee Per I
foncn konde zijn. Maer eindelik, om we l

tganfche gefelfchap veroordeelde
, di4 1!

ongerwijftelr berouw had van die faek u
^

hebben voorgeftaen. Niet dat hy uyt 'er aeride vermaertheit en de roem-ruchtigheit nietbemmde, en dat hy niet volgens fijn recht
gevoelen had gefproken : maer om dat f-alt^
r/.» foodaniger wijie met hem fpotre. dathyi
wel konde begrijpen, datfe hem noyt redeui
zoude geven om de faem te belaften met 'et

'

verkondigen van de gunften aen hem bewe-i
ren. AUams was echrer van ongemeenci
verdienft; maer hy beminde fonder rwijfFelli
een weynig te veel m roem en de eeraev..',
ne toejuygingen. 't Is waer, hy heeft in 'c^
herre alle 'r gene men behoeft omfe te ver.
dienen

: want binnen Romen is geen kloe-
ker man als hy, noch geen bequamer tot =•

heldachtige daden
, die fomrijts geheele V(,U

keren eer aenbrengen. Dog, Heer, om
hervatten den draet van mijne hiftorie, moetl
gy weten, dat de behendige CoUatma, die,'
toenfe by Raalm was, niet en droomde,
dan om er broeder dienft te doen, en de-

welke
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I. BOEK. 29^'

ueiKC bovrn dien uyt'er aert een van de-

nieufgierigfte menfchen is des aerdbodems

zijnde voor twee oFte drie dagen by Her-

mtlta en Lucretia gebleven , op eene morgen

in *t hoofr fchoor, 't kasje van Lucrttict-,

die 'c Tonder nadenken liad open gelaten

,

te gaen door fnufFelcn. Niet darie voor

had daer in te foeken 't gene fy 'er vont;

maer fy was alleen van meyning om 'er vers,

*t welk Z.«fr<r/Aï had gedragen j uyt te nemen,
om het haren broeder te geven , als een

gunft diefe voor hem had verworven: dog
Ie vont darelik een briefje vaïi Bru/us

,

wiens fchrifr fy niet en kende. Niet- te-min,

volgens haren nieufgierigen aért , las fy't,

en bevont her foo geedig , dat f'er af ver-

fet ftont. 't Was echter geftelt met fulke

woorden,- welke niet klaer deden (Icn, dac

hy die't fchreef bemint wicrt , in.:er die de-

den giffen dat hy niet was gchaet, en die

In 't minlle niet toelieren te twijffelen ofre

hy beminde , ja vieriglik beminde. Defe

voorval verfetten'er foo geweldig, datfe dit

briefje driemael herlas , fonder re konnen
begrijpen wie 't gefchreven hadde : maer

metfe ging foeken oft 'er geen andere wa-

ren , quam Racii/a by geval in de kamer
daerfe was. Soo datfe darelik 't kasje toe-

doende, behoudende 't brief je, kondefe niet

langer foeken , mits Lucretta weder by 'er

quam. OndertulTchen was CoïUtina. wonder

beteutert, mits fy niet wel wift, of fc haren

broeder moft feggen wat 'er was wedervaren

,

N-^, want
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want fe had weynig luft om de minne-n.
in fijn herr 't onrftekeii. Sy vont echt •

goet hem re doen verftaen , dat hy eeni )

verborgen Tegen -vryer hadde. In 't eer
krcegfe eenig vermoeden , of ik 't moe- t

zijn
, die dit brief je had gefchrevcn : ma \

dien dag ten huyfe van ruicUm komendt \

verplichte my dele dochter behendeiik ye
aen haer te fchrijven, om mijn fchrifttekei 1

nen; enalsfefag, dat'et dit briefje niet g«
Jeek, willfe niet langer hoe fy 't haddel
want fy bekende wel , dat den prins van Po 1

merie, noch Ttuts met die fake nier behebi ?waren, dewijife alles deden warfe kondei
(om'r huweiikvan Co/htmns met Lucretta t.j

vorderen. Aengaende Brutus , fy had geeiJ^
nocr re vermoeden, dat hy den Tegen-vryer.i
van haer broeder ware, haer heugde felft
nier datfe fijn fchrift oyt had gefien: maen
ie hielt hem fooflecht, en foo openhartig,;
datfe voornam uyt hem na te vorflchen,:
wie onlangs by Ractita mocht gefonden
hebben, om eenig licht te trekken uyt diti
briefje

, ^t welk haer foo ongerufl: maek-
te. Dewijlfe in dit voornemen was, en dat-
ie tot dien eynde Erutus

, die in den hof
wandelde, ging foeken, quam Co/luims m;
maer inkomende vont hyfe alleen , foo fe
dit briefje herlas, eerfe BrntHs ging aen-
fpreken

, en fe las het met fuiken aen-
dacht

. dat hy 't, fonder dat fy 'er op let-
te

, over hare fchouder Tiende , 't foo wel
las als fy. Invoege hy'er in fag defe woor- -

den, ,
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iJen, en dat hy felfs hoorde, hoe ColUtma,

A^zti 't had geleien , met verbaeftheit uyt-

f<Üïiep: wie zoude oyt gedacht hebben dat

itcretia fuiken brief aenneemc?

V Is fcksr, Me-vroUy %J'al noyt vtrnocgt -^vjn:

.vc,wt ind-.en tk^u met fte. fterj tk^; efi Jóo »

< ftcy (}(rf ik^eveHwel » om dat tk^H tnaer ten halveft

e» tn V bywsfefj van duyfint getuigen fte, Waer*

.om moet tKfoo cUcftdig zij^^ 'tgene gy aen foo

V vele lieden Jegt is voor my^ en ook^ voor

• Me-vroH^ verloren,, dtvcijl fy *t immers met

. achten gelijl^Je behoren te doen ; en hocwelfe

met lipnnen liten hun over h te i^voondercn

;

. fioife u onderhout echter met aen als de foetfle.

en \ientre!±cl:k,/Je Jack ï'V7« de werelt. Onder»

iujlihen durve /\ « >/ƒ «''^^ p^ifi^^y g<^^^k, fj »

i en my is niet eens geoorloft a te betoonen dtt

' k^ele gtncgcntheit ^ \\,clk£ men vrientjchap noemt :

O Goden! Jhg men oyt ccn harder ,
moejelikir „

en u medc'doogen weerd/ger bedwang ? indien

uvotn iieven mont my mets V geen my vertroofl

mdg feggen, laet ten mmficn uwe fchoone hant

my ber/chten hoe \ in uw3 dele flae, op dat

ik^xo?te ofte gy, in V mtdden van 't gedrang^

Uwelk^u fomtijts omringt , ook^ heymcl^k^ eenige

gedachten geejt aen een man , dte n alle de

fjne geeft ; en die met langer wil leven y als om

u te beminnen»

N 4 Maer
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^94 C L E L I E,
Maer CoUatmus had naeulicx dit briefie ee ?leren, met al d'onftehenis van een minnaer, i

die de minne-nijr in fijn herte voelt uytfpruy. ]
ten

,
ofte het rukkende uyt de hant van Col, j

i^twa, feyde hy; ha
! furter, is ^t mogelik dat

'

%yLucretta diergelijke briefjes brengt, en i« i
i mogelik datfe Lacretm aenneemt > Voor c
t eerfte van defe twee dingen, hernam CoU.u
tw:i, IS metwaer, aengaende her tweede dat

"

moet Ik bekennen uyt vreef^ gy my niet t'on-
recht befchuldigt. Maer vorder, hernam
CoUatwus, wie is defen gelukkigen Tegen-
vryer, die verlof heeft, om foo verlieft aen
Lucretm te fchrijven , en antwoort van 'er te
wachten. Dat weet ik niet, hernam CoUa.
f/^a en toen gy in quaemt, ging ik Brufus
loelven, die aen ^t ander eynde van den hof
IS, om re trachten uyt hem te weren, wie
zedert drie ofre vier dagen hier heeft gefon-
den

,
want heb Lftcrefm dit briefje ontno-

nien,fonderdarie'rweet; 'tfchrift kenne ik
niet, en al wat ik 'er af wete, is. dat'et van
Htrmnmts niet en komr. Ha ! fufter

, riep hy

,

gy zijt een wreet menfch
, my minne-nijdig

makende, fonder my den Tegen-vryer te
doen kennen die 't my maekt. Hier na . hoe-
wei ColUtims alleenig quam om Lucretux te
befoeken, ging hy, in plaets van te eaen
daerlewas, met CoUatm.i naer Bmtus, ibn-
der te weren dat den Tegen-vryer die hy
lücht, dichter by hem was dan hy meende,
^ndertuflchen naer byhem gekomen te zijn,
raegdehy hem, of 'er by Ractita ^oox fijne

aen-
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ï. B O È K. 19^
aenkomft veel gefelfchap had geweeft, dog

alfoo Brutf*s de meyning van CoUatmns niet

wift, en dachte hy hem fulcx vraegde, mits

hy hem niet bequaem hielt, danomjae, en

neen te feggeu , antwoorde hy flegjes , dat 'er

niemant geweeft was. Maer ten minften,

antwoorde looffelik CoUatina, zijn 'er eenige

(laven gekomen, om tijding te hebben van

Lticrettay en 'er briefjes te brengen. BmtuSy

die geen noot had te giffen 't gene defe doch-

ter in 't hooft maelde , en die geen flaven had-

de fien komen, antwoorde noch eenvoude-

lik dat hy'er geen gefien hadde. Maer zond

gy dit fchrift niet kennen (feyde toen CoUaÜ-

hem fijn cygen briefje toonende, fon-

der te denken dat hy 't had gefchreven) en

hebt gy Lucretict noyt een brief ilen aennemen

van yemant, wiens fchrift dit gelijk is? Brn-

tus Tiende 't gene ColUtimts hem toonde wiert

feerontftek, want hy merkte datelik wat 'et

was. Hy bleef echter fulker wijfe meefter van

fijnen geeft, dat fijnen Tegen-vryer noch CoU

htm.i geen onfteltenis in fijn aengeficht ;ge-

waer wierden. Maer op dat hy eenigen tijt

hadde, om over defe voorval te redenkave-

len, geliet hy fich dit briefje te lefen , en te

herleien: en geduurende dit oogenblik de iake

wel onderfoekende befloot hy , dat CoU:itmt(

niet wift dat hy \ was , die 't had gefchreven

:

want hy vermoede niet dat Lucfet/a hem had-

de verraden: en hy geloofde ten eerften, dat

eenige toeval , hem onbekent , dit briefje in

handen van fijnen Tegen-vryer had gebracht

:

jN ^ die»

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



f96 C L E L I E,
dies yreefende 'c geval maekre hy \ yemantoonde die fijafchrift ontdekte, Ln/hy
behendig en te gelijk,ftüut, voornemeu: wan |naer dit briefje wel befien te hebben, feyd< /hy tegen Co/ian;fus met een fchijnend' open. ^
hartige eenvoudigheit, dat hy noyt geenfchrifi lihad gcfien 't welk dit geleek, dan 't fijne. 1Ha

!
k verieker u , hernam Col/afmi met hem i

fpottende, dat gy dit briefje nieten hebt ge.-J
fchreven 'k Seg u niet, dat ik 't heb te.

'

fchreven (antwoorde fonder fich t'ont- :i
roeren) maer 'k feg alleen, dat die letter eade mijne feer gelijk zijn. Hier na verlietea -

Coüan^^s en f,jn fufter ümf^^s, fonder in 'c .

niinfte te vermoeden dat hy ^enig deel konde
hebben aen de fake die hun foo nieufgierig
niaekre; foo bedroog haer fijne geveyni'dt
dommigheit. Benevens dat fchoonfe hemmet flecht hadden gehouden, zoudenfe even- .

\vel niet hebben vermoed' dat hy wilde
[chrijven aen een Perfoon daer hy 'tallen tijdekonde by wefeii. Dus was rc//a/:^;,s in een
niet bcgrijpelike ongeruftheit; want hoe hy
ineerder focht te giffen wie dit briefje mocht .

ge^hreven hebben, hoe hy minder waerfchij- | >

nehkheit vont in 't geen hy bedacht. OndeJ-
'

tuiichen was Bri^/fis van Hjner zijde niet fon- I

der droefheir: want hy was niet heel blijde,
dat C./W,, dit briefje in handen hadder nie^
loo feer om fijn belang, hoewel'er fijn leven
aenhing als om dat van Invoege,
dat liende hoe O^.,//;;;,, „,et fijn fufter bieef
itaen praten, hy eenen grooten keer dede en

fochc
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focht Valer/a te fpreken, om 'er 't gebeurde

aen te dienen , op datfe Lncretta waerfchoude ;

want hy ftelde valt, datle niet geloofde dit

briefje te hebben verloren. En inder daet,

hy was foo gelukkig , dat hy KtUna vont in

een plaets , alwaer hyfe mocht feggen 't geen

hy begeerde. Soo aat Ktieria naer een wey-

nig met hem te hebben gereden-kavelt over

*tgeen men konde doen,om 'c uytbarften van

defe gefchiedenis te weeren , metter veert by
Lucretta ging ; en om rijt te winnen badenfe

Hermita , na haer de fake , daer 't op aen-

quam , gefeyt te hebben, fich te willen voegea

by CoUatims en fijn fuftcr, om hun op te

houden, terwijlfe raetspleegden wat hem re

doen ftont. Sy vonden 'er echter vry beteu-

tert ,
dog ten laetften feyde Ktier/a^ dewijl in

dit briefje geen naem en ftont, moft'er Lncre^

tia^ in 't bywelen van CoUathms ^ eerft af fpre-

ken , en te pas brengen dat fy 'tin een gang

gevonden had, op den dag van de feeft der

fonteynen, toen 'er foo veel volcx by Rac/ira

was, datfe niet liadde konnen giffen wie dit

briefje toequam. Ha 1 VaUria , antwoorde

Lucref/a, 'k zoude die ftoutigheit niet kon-

nen gebruykcn; maer gy fult'er vry meerder

moeten hebben, antwoorde Ki/;^/^, indien Co/-

latimts 't briefje toont, als aen u gefchreven zijn-

de. Benevens dat het geldende 't leven van

/«j,foo 't bekent wiertjvanliem te komen,dunkt

my dat men niets moet verwaerloofen. Maer
indien gy wilt, antwoorde L;^c-r<?rAT,zoudgy kon-

nen doen/tgene gy begeert dat ik doen fai;want

N 6 of
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298 C L E L I E,
of ik wel geloof, dat CoUattm toen ikfc i
mijn kamer liet, uyt mijn kasje moet eencmen hebben, kond gy feggen, dat gy 't m
had te bewaren gegeven: dat wil ik wel doen
leyde Falerm, maer men moft eerft fien of 'eCoUatma geene meer heeft genomen. Hier
na gingen dele twee dochters onderfoekei
t gene fy begeerden te weten, en bevindendl
dat er niet ontbrak als dit briefje aen alle die
van Brutus . voegden fy hun by CoUattms , fi

^

fufter, en by Hcrm/lm, die toen in een nee
kamer waren, terwijle dat Rac^ut befie wamet eenige lieden, die met opfet van Rómea
gekomen waren om 'er te fpreken. Maer in
defe kamer komende, fagfe m de oogen van
CcUatwus de beginfelen van een geweldiee
minne-nijt: en fe fag felfs in die van C.//^/4
fpijtigheit Sy hielt 'er echter heel ftatig, en,
ioiiderte betuygen datie lette op de verinde-
ring van 'er aengeficht, vraegdefe Co/Mnm^
waerfe haren broeder had gevonden, en
voorts vraegdefe Co/htmis naer nieus vai
Romen. Maer allbo hy koeltjes antwoorde
begonde Falena, die wat anders voor had ,hem over Hjne grimmigheit te quellen , eni
leycie, dat men fich fwaermoedie voelende

J

niemant moft gaen beibeken, en dat men
mofte t huys blijven. Toen ik van huys
ging. hernam hy koeltjes, was ik foo droefmet, als nu. Wat is u onderwege overko-men, antwoorde Hermiim? miiTchien, her-nam f^alena heeft hy foo gewichtigen brief
verloren, als die ik vont op den da| van de

feefl:
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feeft der fonteyiien, toen 't hier foo vol volcx

was : ten minften weet ik wel , dar, indien ik

-diergelijken hadde verloren, ik 'er geweldig

ongeruft om zoude zijn. Maer om 'er eeii

van fuiken aert verloren te hebben , hernam
fnederig Lucretta , moft gy bequaem zijn om
*er gelijke t'ontfangen. 't Is dan eenen feld-

famen brief, aintwoorde CoUattms; om niets

voor u te bewimpelen, antwoorde Valerta;

'c is eenen brieft die, mijns oordeels, feer

wel eenen minne-brief gelijkt: en 't en ware

dat d'omfichtige Lncretta my dien had afgeno-

men > uyt vreefe dat ik hem yemant mocht
toonen. om té helpen raden wie hem had ge-

fchreven, en aen wie hy quam, 'k zoude
hem CoUatimts datelik laten fien , op dat hy
my dien hielp ontcijfferen. Valerni ieyde dit

Imet fuiken fchijn van openhartigheit, dat

ColUtims begon te hopen , dat den brief, die

hy hadde, wel den felven mocht zijn, daer

Valeria af fprak. Soo dat hy, 't klaerder

willende weten, Lucretia perfte om hem dien

te toonen : ColLitma , die de felve dingen

dacht die hy dacht, feyde mede datfe hun
dien brief moft laten Tien, wantfc meenden
alle beyde, dat, indienfe hun den felven niet

konde toonen, fy in hunnen geeft gerecht-

veerdigt ware. Hcrm/ha aen hare kant de

meyning van f^/^r/ii, en van Lucretia begrij-

pende, feyde regens CoUatjuus , dat dien brief

foo vervaerlik niet was. Want, feydefe met

een groote gaeuwigheit , men fiet immers wel

dat die hem heeft gefchreven verheft is, maer

N 7 men
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goo C L E L I E,
men kan nergens uyt onfeylbaerlik befluyte
dar hy wort bemint. Maer waeroin hebt ghem my niet getoont, feyde CoUntma tegen
ralena; om dat 'et Lucrctia heeft belieft

die t'ontnemen, antwoordefe, maer op datfe
verplicht worde u dien te laten fien , luft'ei

my u te doen geiooven, dat fy 't is die hem
verloren had. Ha! A^ï/rr/^, hernam LucrcttA^

gy vint daer een feldfame vont om hem my
te doen toonen; 'k fal 't echter niet doen,
voegdef'er by , 't en zy CoUatmus en fijn fufter
my beloven daer noyt af re fpreken, en my
dien weder te geven foo haeft fy hem gefien
hebben. Ja 'k falder feifs niets af doen 't en
zygytoeftaet, hy terflront daer na gefcheurt
worde, om u te beletten dien aen andere te
toonen. Gy moogt oordeelen. Heer, dat in
de krachtige luft die CoUatmu^ hadde om
licht te krijgen van 't geen hy wilde weten,
Valena beloofde al 't gene fy begectde, en fijn

fufter dede van gelijken. Maer voor KiUrm»
en voor Hermiha, dewijl 't betrefte 'c leven
van BmtHs en d'eere van hun fpeelnoorje, fy
deden by defe gelegentheit 't gene men fich
zoude konnen mbeelden om CoÜatims en fijn

fufter te bedriegen. Ondertuflchen geliet 'er
Lucretm offe hun den brief ging halen, diefe
feyde in 'er kasje te zijn^ haer by defe gele-
gentheit aenftelicnde, als ofte fy onfeylbaer-
lik had gelooft dien daer te moeten vinden.
Maer gaende na hare kamer, die aen d'ander
zijde van 't huys was, fagfe my aenkomen,
cn wenkte my recht na haer toe te gaen,

waer

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



|p» I. B O £ K. }oi
waer over ik in geen gebreke bleef, dog Ton-

der my eenigen tijt te geven om te fpreken,

feydefe my 't gene was voorgevallen ; cn ik

beloofden 'er dat ik zoude helpen omfe uyc
die verwarring te redden. Ik ging dan daer

't gefelfchap was , gelijk ofte ikie niet ont-

moet ware: en toen Lncretiü weder quam
groeten ikfe gelijk of ikfe aireede niet had
gefien. Maer Ly.crttta^ na my weder ge-

groette hebben, feyde tcgens Valerut ^ datfe

een ding van 'er begeerde, 't welk fy niet meer
.hadde, en datfe dien brief moft uyt'er kasje
Ogenomen hebben: want, voegdef 'er by/kben
verfekert dat hy'er gifteren in was, en dat

hy*er nu niet en is. Inder waerheit, ant-

woorde KiUrit^ 'k heb hem niet weg geno-
men, 't moet Hermilia dan zijn, antwoorde
Lfecref/,1. WsLt my aengaet, feyde defe fchoone
dochter, 'k mag u vcrfekeren dat ik hem niet

f-^en hebbe. Maer> hernam Fa/cr/a^ Lacreti^i

jaenfprekende , maekt gy, overmits Hermmius
bier is, geen nieuwe fwarigheit om dien te

M^lttoonen? Geenfins, antwoordefe, want ik laet

K Miiy voorftaen , dat Hennmms h.Qt\ befcheyden

K is: maer 't gefchiet om dat men hem my in-

ji'Ader daet heeft ontnomen» ColUtm.% moet 'et

|ldan gedaen hebben, hernam Valeria^ want
"^ik fie wel aen 't gebeer van Hermiltay dat fy

hem niet en heeft. Met yaleria dit feyde

,

wiert ColliUi^ci root , foo dat Lucretta , Faleria ,

Hermti/ci en ik gelijkerhant feyden,dat fy hem
voorfeker hadde, datfe dien mort: toonen,

ofte datfe ten minften, om 'er te rechtveer-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



^Oi O i- ü L 1 iL)
digen moft lijden dat Hermüia haer betaflren

otre fy hem niet en hadde. En inder dae
defe Peribon^ die uytter aert vrolik is, en a
watfe doet met bevalligheit pleegt, ftelder

haer om te willen doen 't gene men leyde dat
fe behoorde te doen. Soo dat ColLutn.iy fien-

de dat men den brief by 'er zoude vinden, en
door de vrolikheit van defe drie dochters ge-
loovende, dat de fake was gelijk fy feyden,
hun al lacchende feyde, waer te zijn dat fy
hem hadde. Maer fy hing 'er een kleyn leu^
gentje by, want fy heeft naderhant bekent
datfe dien uyt'et kasje had genomen, dog
toen feydefe datfe hem in de kamer van Lh»
cretht had gevonden. Aengaende CotUtnms»
hy was foo blijde te mogen denken dat dien
hrief aen fijn meefterfle niet was gefchreven
geweeft, dat hy felf fijn fufter perfte my dien
te geven: dewijlfe bekende datf'em hadde.
En inder daet CollAtmn gaf hem Valeria y die
hem ernfteiik verfocht

, feggende , dat fy 'twas
die hem had gevonden, en dat hy by gevolg
haer toequam. Maer foo haeft fy hem had-
de , roondele dien aen ColLmmsy als ofte fy
niet will, dat hy dien had gefien. CoUattms
van fijner zijde geliet fich dien niet gelefen te
hebben, dog toen ik'em in handen kreeg,
feyd' ik te weten wie hem had gefchreven en
aen wie men hem fchrèef: maer dat ik 't niet
feggen zoude, om dat de minnaer een mijner
vrienden was. Vorder bad ik Falerta fonder
ophouden j my den brief re willen geven:
want indien gy wift, feyd' ik, hoe ongeruft

de
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de itiinnaer is , die hem gefciireven heeft , gy
zoud^er deernis mede hebben; dog om u dele

gefchiedenis te verklaren, voegde ik 'er by,

moet gy weten, dat delen brief van de Jufter

die hy toekomt noyt gefien is: want die hem
oefchreveu heeft had dien by hem , den ielven

dag dat hier binnen foo menichte volcx was ,

om hem 's avonts aen fijn meellerfle te len-

den, zijnde dit den tijt, in welken hy mak-

kelikrt: lljne brieven, aen een jonge flaei,die

hy heeft omgekocht, kan doen behandigen:

hieroiH , lbo gy rechtveerdig zijt , fulc gy my
dien weder geven , en noyt van defe voorval

fpreken; want die voort feggende zoude men
komen naer te vorflen wat mannen op den

dag van de feel> der fonreynen hier geweeft

zijn: en men zoude milfchien mogen raden»

wie de Juffer is , die aen defen brief belang

heeft. Aengaende CoUtUmitSy voegden ik 'ér

by, 'k verfoeke van hem niets in defe gele-

gentheit: want ik houde hem foo redelik,

dat ik verfekert ben, dat hy voor mijnen

:vrient fal doen^ 't geen hy wilde men voor

hem dede , indien hy gelukkig genoeg ware

van in ftant te zijn om eenigen minne-briefte

verliefen , die de fchoone Lucrctm moft hebben.

« Dewijl ik dit op een heel openhertige, en vry

1. dringende wijfe leyde, geloofde CoUatmis cn

fijn fufter in ernll, dat de fake was, gelijk

ik feyde: foo dat d'uytfpruytende minne-nijt

Jg>iivan defen minnaer in een oogenblik verging.

L ' Dog om de faek noch beter te beleggen , fey-

K . de Kalermf datfe eenige fwarigheit maekte my
•F M <dieu

I

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



i04 U L £ L J E,
dien briefte geven: want miflchien, roeeac
1 er by

,
mdien gy hem weder geeft aen diehem heeft gefchreven, fal hy hem aen fijn

mec^erüe feuden ; en ik fal oorfaek zijn,
dat fy eenen rainne-brief ontfangt. Maer in-
dien hy defen niet en fend. hernam ik, zoude

p millchicn eenen anderen veel verliefder
Ichnjven

; hierom ftoot u aen geen ongegron-
de omfichtigheit. en laet my dien gyhebr ge-
vonden mede dragen. Waer na Hmntlm, Lh^
erena en ielts CoU.utna, feggende tegen Va.
^ena d2t ik gelijk hadde. wiert ik meefter
van den brief: 'twelk CoIUuhus voorts ganfch
en gaer genas. Hy geloofde eniilelik, dat,
mdien defen briet aen ^«fre//., gefchreven wa-
re geweeft

, fy dien in mijne handen niet zou-
de hebben gelaten , want op fommige tijden
Wift hy niet al te wel , of ik fijnen Tegen,
vryer met en was: OnderrulTchen vermoede

met datiik dien brief had gefchreven,
overmits hy mijne hanr kende. Soo dat fijnen
geelt t'eenemael geruft zijnde, hy ^t overige
van den dag veel vroiiker was dan naer ge-
woonte

: en, om u de waerheit te feggen,
Valcrta LHcretia, Htnmltct , en ik , waren
niet te fwaerhoofdig : want ons bedrog was
loo geiieuglik uytgevallen, en wy waren -foo
blijde 't leven van Brutus verfekert te heb-
ben

.
dat wy ons dien naer-middag krachtig

verheugden. Maer 't feldfaemfte was, dat
naer CoIU,hu^

, en fijn fufter waren weg ge-
gaen, Brnins fich in vryheit fag , om Lucre.
tm m 't byfonder aen te fpreken , fy hem

fey-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



1

I. BOEK. ao5
feyde, datfe niet en begeerde hy *er meer

fchreef , en 't Icheelde weynig of Ten gaf

hem te kennen , datfe niet begeerde hy 'er

langer beminde. Immers, feydele, als men*c

wel bedenkt , 't is by naer dwaefheit fich te ver-

plichten tot eenige genegeniheit, hoe een-

voudig die ook mag wefen , dewijl men altijt

gevaer loopt van voor ftrafbaer heen re gaen.

Want wat middel om te minnen fonderfchrij-

ven ? wat middel om tonder teederheit re

fchrijven? wat middel om noyt geen brieven

te verliefen , als men foodikmaels fchrijft? en

wat middel , indien menfe veriieft , om lieden

te vinden, welke diergelijke dingen ten goe-

de duyden? In'r tegendeel, is'c niet waer,

dat, foo haeltmen fegt dat een man eenvrou

lief heeft , men gelooft dat hy 'er af bemint

wort, en dat foo rafch men fegt dat een vrou

een man beminr , men geen onderfcheit maekc

tuflchen minnen, en ftrafbaer zijn , en dat

m'in^t felve oogenblik fich inbeelt , datfe aen

de bewijfen van hare genegentheit geen palen

geeft > Hierom, Z>V«///jr, indien gymy geloofr,

bemint my niet langer: 't is dog een al te wre-

den fake fich in te beelden, dat 't felve ongeluk,

*twelk d'eenvoudige genegentheit die tuf-

fchen ons is. ruchtbaer maekte, u leven de

wreerheit van Tarquiwus zoude onderwerpen.

Ha ! Me-vrou, riep Brutus , hoe wreet zijt gy

felfs, my aenfprekende gelijk gy doet: en hoe

weynig kent gy de liefde, indien gy meent datfe

haer moeyt met reden-kavelen , en dat de vrees

en de fwarigheit haer wederhouden. In 'c tegen-

deel
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deel de hinderpalen, en de gevaren vermeer-

wÜ^' m'" ^d^'foedig hert: en foo gywift, Me-vrou,hoedanigen foetigheit ik fma-ke telkens al, ik bedenk, dar ik , met u mijne
lietde tentdekken, ook mijn leven in uwe
Hant geftelt hebbe, zoud niet fegcen^^t ge-ne gy fegr. Want. Me-vrou , mirs gy my yder
oogenblik kondet ontdekken, dunkt my datiku tieren honderr-duyfenr-mael fchuldigben,
endat gy tmy behoudende,'rbehoutals een ding

u u"u°'!''''"'^
^""'^"^^ ^^«^ meerder

niacht hebt als ik felve. Laer u dan , des be-
uveer Ik u

. d'eenvoudige gunflen die ey my
hebt beweien , niet berouwen: 'k oncfangfe met
luiken eerbied; 'k overdenkfe met fuiken er-
kentenis; kgenietfe met fulk.n vermaek; eaIk wenfche 't vervolg met fuiken vierigheit,
f^at gy d onrechtveerdigfte Perfoon des aerd.
rijcx zoud zijn, foo gy van gevoelen verandér.
öe. En emdelrk, Me-vrou, 'tvan daeg eefchie^
de moet u niet ongeruil maken: wan: indien
CoUatmts m\]ne^ brief had mede genomen
zoude ik hem onderweeg gewacht hebbende
liever dan uwe eer in gevaer te ftellen, duyfem
mael mijn leven gelaren hebben. Derhalven,Me-
vrou

,
zijr niet beducht, des befweer ik u. geefc u

^err tot een eenvoudig vertrouwen: vernoeot

lt'\ t ^"S' ^^j^^ " voorbeeltmy deugaeliker maekt dan ik wefen zoude:
emclehk, dat gy u felven niets hebt te verwii-

gelukken die miflfchien noyt fullen gebeuren:
want indien men in 't minnen altijt lbo. voor.

fich*
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fichtig als deugtfaem wilde zijn, zoude men
altijt ellendig wefen. Och lacy! anrwoorde
Litcreti ii gelooft gy dar wy lichrelik konnen
gelukkig zijn? ^k en weer nier, Me-vrou ,

iVyde hy of 't mogelik is , dat de kennifle die

gy van mijne genegentheit hebt u kan geluk-

kig maken, maer ik weet wel, dat foo lang

als gy u de goetheit die gy tot my hebt niet

laet berouwen, ik niet eHendig kan zijn: en
ik tarre *t Geval, dat,'t welk ftDrnrijts Konin-
gen rampzalig maekr, /?r;^/«j te konnen dwin-
gen, fich ongelukkig t'achten, foo lang hy
d'eere heeft van wel by u te ftaen, en foo Jang

hy gelukkig genoeg is , van u niet te fien in de
macht van een ander. Ja, Me-vrou, ik kan
heel vernoegt leven, felf fonder u te belirten,

mirs dat u een ander niet bcfirte; en ik be-

min u foo teederlik, dat de eenige foerigheit

<iie'er is, in gunftelik van u aengefien te

worden , genoeg is , om my fonder morren
te doen verdragen alle de qualen die de lief-

de onfcheydelik volgen, 'k Weer niet wat

gy van my fult feggen, antwoorde
dat ik u foo lang ongeftoort laet fpreken:
maer inder waerheir, mijn ftilfwijgen be-

grijpt yet foo verplichtend voor u, dar gy
*er niet om behoort te knorren. Want
eindelik, terwijl gy gefproken hebt, heeft

mijne reden my hondert dingen tegen u ge-

feyt , die 'k u niet heb willen (éggen, en die

•ik u felf noyt fal feggen. En inder daet

,

dewijl ik onrechtveerdig genoeg ben , om
'ftlle haren raet niet te volgen, is het beter

u te
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u te verfchoonen van de droefheit, die gyhebben zoud door te weren dat ik my fel-

ven eenig gewelt doe , als ik na haer niet
hoore ; en dat ik vermaek fchep in naer u te
luyfteren. Hier na feyde Br;t/us foo vele foete
dingen tegens Lucretta^ dat hunne herten be-
zadigden

: Ik gaf felfdie fchoone 'tbrieficen van
BrutHs weder, en fe genoot eenige dagen vol-
kome ruft. 'tis waer, *ten duurde niet lang:
want gy fult weten dat den Prins van Pomerie,
TttHSy ColUtwHs tïi MuttHSy op den dag van de
feeft der fonreynendetoehtcn hunner ziele foo
weynig bedekten, dat Ruulta niet willende fulcx

langer duurde, haer wederkeeren tot Romen
verhaeflre; om defe minnaers alle gelegenthe-
dente benemen van eenig voordeel uyr hunne
liefde te trekken. Niet dat R.xcilut *t voorne-
men van dele twee Prinsen recht vatte , maer
fy kenden 'r genoeg om het re willen llcuyten.
Ondertuirchen,toen Brutus vernam dat Lucretm
weder by haer Vader moft keeren, en dat hy alle

gelegentheden ging verliefen om 'er t'onder-
houden , was 't hem een ongeloofFelike droef-
heit, 't Is waer , hy hadde dien trooll van te fien

,

darfe Lucretm met hem deelde, en darfe die

fcheyding als een feer jammerlike faek gevoel-
de. Sy hoopten echter den anderen by RacHta t

fien : want alfoo *t Brutus ganfch vry ftonr byK
ler:us re gaen. dacht hy'er groore voordeele
voor fijne liefde uyt te trekken. Maer immer
hy wiert krachtig bedrukr , toen hy Lucvethi fa

vertrekken , en fe hadden foo beweg el ik e praet

jes, dat ikfe, uyt vreefe van u te feer t'ontroeren,

niet
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I. BOEK. 309
[i ^^i tiietfalherfeggen: ook fa! ik wel haefl: andere

dingen, die u deernis genoeg lullen aenbren-

gen, moeten verhalen. Hunne eenige vertroo-

fting in*t Tcheydenwas, datfe fich alie daeg
beloofden te Ichrij ven , indienfe konden ; en in-

der daet , toenle weder rot Romen waren , ging
' *er niet eenen dag voor by, of f'en kregen rij-

ding van malkanderen. De fake liep ieifs voor
• BrutHs in 'r eerft foo gelukkig , dar fijne liefde

^ langer geen geheym was voor <le moeder van
Z«cm/a, noch voor Ractlia ; en defe twee
deugd^like Perfonen keurdenfe foo goet, dat-

< fe befloren alle hunne krachten in te fpannen,
* om te maken dat dit huwelik mocht geluk-
i ken. De wonder-weerde Lucretta ook langer

geen fwarighcit makende , om 'er hert acn een
ii< ; ganfch eenvoudige genegentheit over te ge-

ven, fchreef aeu Bmtus met meerder reeder-

heir danfe oyr gedaen hadde: want fich tebe-
p foeken kondeniet licht gefchieden, ten minden
\. metdevryheit van fonder bedwang te praten:

i.
mits'erniemanr by KiUna. mofte zijn, wanneer

\ fy'er hun vonden. Nu gelijkfc beyde een vcr-

t-
) liefde ziel hebben, fochtenfe den anderen te

\'yi trooften , door tijr-ferring van geeft , oni foo

f
te feggen, want fy beftemden famen fekere

>. uure des daegs, welke geduurende fy aen den
,

V: anderen beloofden re denken: en 'tisverwonde-
. r rens weerdig, dat Bruins uure fomtijts met

< fuiken ongedult verwachte, als ofhy Lncrettci

. u had moeten befoeken : want hy vonr yets foo
. n foet in verfekertte zijn.datfegewifielik om hem

dacht, ten felvcn tijde als hy om haer dacht,

dat
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Jio C L E L I E,
dar wanneer hem in 'r hooft fchoot my ut

te breyden de foetigheic welke hem defe il-

ran rijr-fetring gat, ik nier konde rwijffe

ofte hy en was den verlietften aller menfchc
Hy fcyde my felfs , dar hy aen Lucretia no
makkeliker noch teerder fchreef , dan als i .

uure koos om aen 'er te l'chnjven: en dat c

fekerheir die hy hadde, dat Liicretfo. imme
{ao naeuwkeurig'wa» in aen hem te denkei

als hy naeuwkeurig was aen haer te denker i

fijne liefde verdubbelde, en fijnen geeft ve;

meerderde. *k Ben gefint u een briefje voc :

te lefen, 'twelk op defe wijfe wiert gefchn

ven; op dat ghy moogt bekennen, dar Bn .

tHs foo i'prekende niet en loog ; en dat g :

daer uyt bemerkt, dat hoe die liefde groote i

is , hoeie ook vernuftiger is om groote gc

neugten, foo wel als groote droefheden , t
,

geven. Maer 'tbyfonderfte noch, was de wij •

fe op de welke ik defe foort van nieuwe tiji i

fetring quam te weren. Want 'tisfulcx, da

ik op eenen avonr by BrutHs gegaen zijnde :

ik 'er foo laer bleef, ror de uure verfcheen vai <

welke hy mer Lucretia was overkomen; die. j

ik op een bot fag dat hy niet by my was
\

fchoon ik by hem was. 'kSag feg ik dat h\ \

de geeft had afgefcheyden van ai 't geen il>

hem feyde , en dat hy te werk ging als eer

:

man die yets in 't hooft heeft 't welk hem be t

fig houdr , en die feer geerne ware alleen ge
\

weeft, 'k Liet hem eenigen rijt in dien ftant.i

dog naer een lang gedult, hebbende al de nieuf-i

^ierigheit van een vrient die jammerherrigis,i

drongi
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drong ik hem , my te feggen wat hem deerde.

In *t eerft maekten hy eenige Iwarigheit, niy

/t gene fijn lierte befig hielt, te bekennen,
. mits hy dacht dat ik met defe overdadige

-liefde zoude (potten: maer eindelik, Hende dat

ik hem met gewelt wilde doen fpreken , keer-

!de hy fich t'mywaerts : en , naer hy my had ge-

l.beden, hem over fijne verliefde naeukeurigheic

niet te willen uyrlacchen, berichte hy my, dat

^Lncre/ia om hem dacht, en dat hy verplicht

Avas haer fen ganfche uur te geven: en dar,

indien ik de goetheit niethaJde van met hem
Mfin Luctetia re praten, ik hem nietmoft aen-

jfpreken; en dat ik hem moft laten mijmc-

ren, ofte fchrijven. 'c Is befl, feyde ik al

ilacchende, 't laetfle te kiefen: want mijne

praet zoude u foo foet niet zijn, als 'c gene

gy lult fchrijven: en 'r gene gy zoud denken

fondcr het te fchrijven, zoude aen Lncrtti»

!geen vermaek geven. Dies hem verplichren-

["de om mijnen raet re volgen, onder voor-

Svaerde, da-t ik fien zoude \ gene hy fchreef

,

fchreef hy, en ikfag fijn briefje, 't welk was

'gelijk ik 't u gae voorlefen.

Me-irropt^ u niijH gegeven vooort nijet

hefer hoiaieff, dan met in Uejè Jcive uur te feggen

dat ik^ V hou:*e^ <n dat ik^Ktet en denk^dan aen

IKw? uentrckJikhcJen ^ dan aen mijne hejde^ d,in

ae}t uvo? goe/he.'t , dan aen d^eenvoige getrouw gkat

die \h heb belooft. H:er aen is V, dat .k^ltynaer

een nare hcflca hcbbe-, maer Ja/ kpn>:en jeggcn

hoe vele dtiigm .1^ ge^lnurcnde dten ttjt ge. lacht

i IL De l. O heb-
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lii. iL L l E,
kebbe? %Z,OHde V met koutten doetty fihooti ik^ M
iKederk^mfte van defi dag verxcac'me: vcam dc ge-

dachte gaet vcndiger als de kant ^ en die van ceh

mtnnaer vryfnelder als van alie andtre Itedcn, Ver-

jekert u aUcen , Mc-vrou, dat tk^mcts uiver ohw cr-

dig gedacht hcbie; e»» indien ikjt darve Jrgg'^'U

V xodk^een man die gy bemmt onw:erdig zy, i 'er.

geeft my, Me-vrou
, defe ydelhett , J'tsmijjchnn

vergeepiks^' als gy meent, ' Want eindeli\, alle dt

loc-juygingen des vokx, de pronkjheelden , en de
z.ege-praltf^gen Jndten ti^fe had verdient , 7.onden'er »

viy veel mmder geven ^ en ik^vuare mijfchienfoo ver* ï

re boven alle dcje dingen , als il^ my onderu gevoele* \

Ahl Me-vroUj \heb het H voel licht voor defen ge* x

fcyt, dog fk^k^n niet laten V u rvedeiom tejeggtn,

hoe is V H niet mogehk^tejmaken wat een vermael^ }

het 2y van de xvonder-weerdtgfée en van de volmaekj i

fle Perfoon des werelts bemmt te voorden? gy zflitd

fen dat\rniet foo foet is: en dat by defe gelitkj,a*

iigheit alle andere niet zijn dan rampen. Deni^ ]

echter niet t Me-vron, dat defe al te gelukk/ge oo~

genblik^n , met met andere min ge/n\kjge voorden '

gemengt, \ Behoeveflegs d*cnrecht veerdighett van •'

V Gco il aen te merken ^ en mijne oogen te xcenden

9taer dten onverwmltken hinderpact ^ rvcikf^i my be-^

let H diknictei te befoeken^cn te mogen verkrijgen dt ,

achting der andere Iteden, om d'uvoe beter voeerdig
j

te zijn. Wat weet sl^ felfs» Me- vrou , ofte gy my
foo jcer bemint als ik^ voel voenfchfe, foo fccr aJs

V mijne genegen/heit verdient
, foo Jèer als u laetfl,

en ztel-verrftl^nd briefje V my niet belovende

fcheen te beloven. Ondertuffchen ^ Me-rrou, r,\rt

dat ik^ran mijner zijde niet volkomelil^ gehoorjanit

V Uctjh^
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*f laetfle gehodt ^ dat gy my hebt gcdaen van dc

deugt ftcch ithcr als h ie bcmitineH: rc,mt il^ w.i u
bey^e gcitjkeiik^bemwfte» , dewijlgy beydemder daet

een en de jelve zijt. Ik^ fwcere het h hier op een

Ttieftj €» iftdien tl^ iu gebreke blijve, fiae ik^ toe^

dat gy f}iy als ee^en OMdiwkburcn» en als eenen

mejmedigevi > berooft van al de genegenthett die gy
my hebt toegedragen, Aiaer ^ Me-vroH

^ Jult gy
my tot /;/ *t graj beminnen? fegt het my des beJvL>eer

ik^H^ en geloojt dat gy't noch te d/kyods nc^h te

dnydehk, zand jonnen Joggen, dewijl il^ etnd^'lik^uoch

Jbetighett f noch blyjchap , noch lertroofitng hebbe^

dan door my in te beelden, dat ik^alleen h kat be-

ft^ en dat gy \r tny noytjitlt uytjagen,

Naer dat Erutus dit briefje gefchreven , dat

hy 'c my getoont hadde , ea toegemaekt , om
*s anderendacgs te lenden bralc hy 'c weder
open en fchreePer dit noch onder.

Bedenk! Zy ^^^^ eltendigflen vtin aile

menfchen ben, wanneer ik^ eenen dag u met fie:

Ahl indien gy^er niet om denkt y ben ikjfoch ellen"

dfger, dan ik^dacht te wjfen,-

'k Zoude noyt gedaen hebben , indien ik

bleef ftaen om u te leggen alle de teederheden

der liefde van BrntitSy en van de dcugdelike

Lticretiay die door een wondere konlt heeft

weren drageiik te maken de tcederfte gene-

gentheit des werelrs , met de grootlte deugt

des aerrrijcx, want fy heeft noyt geen ftraf-

heic gepleegt regen Brutus, daer over hy

met reden konde klagen ; echter heeft ie

O 2- niets

i:
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*

niets roorhemgedacn
. 'r welk hare eenvoudigi

heit kondequetfen. Maer eindelik, om u eedub
niette mifbruyken

, moetik my haeftenfom v
re feggen dat Brutus naeulicx tijt had om te ho
pen gelukkig te zijn, ofde moeder van LHcrettc
ftert fchielik/t welk hem foogevoeliken droef
heyt veroorlaekre, dat hy diergelijke noyree.
hadt hadde

:
want boven dien dat hy haer verlies

gevoelde, om de vrientfchap die hy 'er toedroeg,
en om de droefheit die Lncretia hadde, gevoel
den hy fe noch, overmits hy wel begreep dat
hy met haer alle fijne hoop verloor. Ten fel-
ven tijde wiert'er ook een groote famen-fwee-
nng ontdekt , die gereet was om uyt te bar-
ftcn

: Want, Heer, alhoewel de ziele van Brit.
lus met de liefde van Lucvetm was ingenomen,
gaet'et echter vaft dat de \\é<iit tot de eer en
tot het vaderlant niet lieren aldaer hunneplaets
te vinden. Brutus geeftige en verliefde Brief-
^jesfchrijvende, liet niet gedurig voor de vry.
heit van Romen te woelen : en indien ik u ver-
haelde al d'aenflagen die hy gemaekt, en die
t enkele Geval gebroken heetr, gyfouduver-
wonderen Dog 't was feldfaem

, dat, hoew<
'

hy de rechte ooriaek is geweeft van al de ben
roerrendie binnen Romen. federt fijne weder^
komft aldaer, zijn gevallen , heeft men noyi
ecnigflns vermoed dat hy er deel aen hadde^
iclwijge dat m'er hem mede zoude befchul-
<ligt hebben: en fijne fchijnende dommioheU
heett hem voor fijne vyanden , en voo? fij.
nc Tegen-vryers bcfchut. Ondertuflchen be-
lerrefe hem in de liefde recht gelukkig te

zijn;
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' L B O E K. ji^
zija : dewijl het dwaefheit ware geweeft:

-j aen Spvirius Lucretius bekenr te maken, dac

i BrutHs njeer verftant had, dan men meea-

\ de : want 't foude hem ter oorfake van de
* ^ naeuwe verbintenis tuflchen Lucrttiusy Tar-

qnmtus^ en Coll.itfniis ^ onfeylbaerlik 'r leven
'' gekort: hebben. Invoege dat Brutus onge-
t looflike qualen leed, en de foetigheir die

^ i hy had gevonden in bemint te zijn, wiert

voor hem 'tbitterlte ding vande werelt. En
feker daer is niet laftiger dan te merken,
dat men foo feer bemint wort als men be-

mint, en echter eeuwige hinderpalen regens

*rvolroyeii van lijn geluk re vinden. Eyn-
delik, om mijn veriiael re verkorten , fes

maenden lang fchreef Dfums alle daeg aen

Lucretin^ fonder dar fijne briefjes, noch die

van defe wondere dochter , eenig ongeval

over quam, maer gelijk het niet mogelik is al-

tijt foonaeuwen forgre dragen, ofte menver-
5 geer fomrijts 't gene ons meeft ter herten gaet,

"'r gebeurde t'ailen ongeluk, dat Lucretii^

raT| gaende door de kamer van haer vader, liet

vallen een van die kievne tafelboecxkens

,

welke ik u heb gefeyt dat Brntus met voor-

:fi?fe| dacht had doen maken, om aen'er te fchrij-

ven. Soo dat Lncretrns het fiende vallen,

in plaers van fijn dochter te waerfchouwen,

de felve uyt de kamer liet gaen, en'topraep-

te : want alfoo 't op een befondere wijfe

was gemaekt, had hy de nieufgierighcit om
het open te doen. Het dan metter haeft:

openende , hoewel hy niet vaft geloofde

daer
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2|l6 C jl iL L 1 ii,
daer in yers te vinden, dat liem beiioord
moeyeiik te maken, wiert hy heel ontttelt
dat liy'er in vonr een briefje houdende aei
Lttcreim» en van te fien 't een minne-briefj.

was. Maer, om 't u te beter te doen begrij
pen, wil ik u voorlefen't afichritt van 't brief
je, *t welk ErHfH( my heeft gegeven: wa
alfoo dit rampzalig fchrift voorts alle fijne g
lukfalighcit vL-rnieldc;, bewaert hy'er 'r ;g
lieugsn af, om fich noch ellendiger te ma-
ken: fiet hier dan 'x. gene BvHftts aen Lacrctm
fchreef.

t;gc edclmoed'igiiut y die my V bdah-r van R
d(A: (ieUc',1 ^ met alleen voor mijft eyg.^i genoegen ^
meter tnfJJ'ckieH feljs voor V uxoe

:" want e/nde/t^

Ziel-rerruki^nde Lucreria , %en dedc bynaer niets
van 'tgeen ik^wddc doen» en ik^voas gerceld/g moeje*
//^. Dog op dat gy voeet j koi verre de liefde ^ diê>

\u toedracg, de liefde tot de eer en tct de vrient-^

fchap te hoven gaet ytnoet tliberichien dat V .irhej-

den voor de vryhe/t van wijn V, my ver-
droot , en dat d^gee» vertnael^ vont m denêmme*'?
gang van een der eerlikjheiteden des vecrelts»en die ^\

gy en meefl hemiUKen, Macrfeker V onmoge^ i
lik^niet moeyehk, te voorden y als nnn de gelegentheit -|

heeft verloren van u te /ten, en dat men fich de \
foeiigheden voorflelt die men zoude vtn.ien tn h t'on- f
derhouien. Tl^gae heel vroeg uyt ^ om den grebtéH f
aenOiig, dte tt kksnt ts , indien .k^ki^n»gae tl^daer \
tk^gifleren niet k^nde gaen : doet my de gunft van"er

'

« te latm vmdcn, want ik^fU alies doen wat ma-

gel.\
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I. BOEK. 317
gelik, ff, omnop die plaets tekomtaffggai ^ dat

'
tk^fterfvan liefde^ en dat 'er metfoeter noch aenge-

ipamer :s ah dier wijfe te/ierven,

Gy kond oordeelen. Heer, dat Lucretiut

door 'c fien van dit briefje leer verfet ftont;

, hy kende echter de hant niet. want hy hadde
'

'r ichrift van brutns noyt gefien: en hy was

felf niet gefint het yemant te toonen , om
" foo te kennen , overmits hy 't niet konda

- doen, fonder ruchrbaer te maken dat Lucreti»

heymelik op yemant was verÜeft: benevens

idat hy, fich een andere weg inbeeldende om.

' ' dir groote oeheym uyr te vorflchen , niet dacht

dan om delen. Ondertuflchen, alfoo 'c een

; >.gaeu man is,, begreep hy lichtelik, naer 'c

; briefje tweemael te hebben overlefen^ dat de

yna in 't begin alleen (lacnde R. wilde feg-

en Romen: en dat de V. die ontrent de mid-

den komt ,
beduyde ra^icrlant: maer fulcx de-

de hc<n nier raden wie 'r was die aen Luct et/a

fchreef. Ky vcrftont wel dat dien minnaer

ets tegens Tarejttinius broude , en hy konda

iet twijtfelen,ofte dien minnaer en wiert be-

mint: maer hy rade niet v/ie 't mocht zijn.

In 't eerd meenden hy Lucretia te doen roe-

pen, om haer met geweh te doen fcggen'r ge-

ne hy wilde weten: dog hy veranderde van

voornemen, en geloofde't beter ware, te beproe^

:-?ven de waerheit door een ander middel t'ont-

, ; dekken; Tig voor behoudende fijne toevlucht tot

)gene te nemen indien defen mifté.Door dit brief-

de dan riende,dat die aea tucretia fchreefhaer bad

O 4 dien.

I.
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^ L E L I E,
ciien dag te willen gaen op een plaets daer h
zoude komen; befloot hy fijn dochter t
cioen waernemen, om te weten wie zoudKomen ter plaetfe daer ly h,er moft latei
vinden. En inder daet , hebbende dele 1

gegeven aen een flaef. die hem feer getr
was, queetfich die volkoitientlik. Ondert
Ichen gebeurden 't door een gril van 't Gev
dat Lucrefra ^Yt\ \^ Valer:a ging, in meynin
van BmtHs daer te vinden : want 't wa* ind
daet de plaefs, alwaer hy had verftaen dat
zonde komen: dog tegen fijnen da
opgehouden wordende by Lumns , daer e
heymelike vergadering gefchiede. om te b
raerllagen over den grooren aenflag toen in t
zijnde, bad my ernftelik fijne onfchulr by d'
fchoone te willen gaen doen: 'c welk ik bil
clehk aennam: niet alleen om dat ik Lucrena^
en Brmns, feer beminde, maer ook om da
iny lulcx geiegentheit gaf om Luo etta te be-
loeken. Dus mijnen vrient gehoorfamende,
ging ik ter plaetfe daer hy wiert verwacht,
ionder te weten dat 'er een verklikker was,
die lette wieVr quam ten huyfe y^^VaUr:a
t Geviel ook dat, alfoo Lucretm, Valeria t
ikons te famen wel bevonden, wy niet da
heel fpade fcheyden: want Valcr'ms , die b
Brut^^ was, had my fclf belaft hem t'Hjnen
te verwachten

, om my te feggen 't gene be-
floten zMude zijn geweeft in de vergaderin
by dev/elke ik om eenige gewichtige rede
met en quam. Onderruflchen ging de flae
van LncrcttHs^ toen Lacretta van yaUna wa
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gegaen, fijnen meeder feggen waerfe had ge-
weeft, en verfekerde hem dat'er niemaiit was
ingegaen als ik. Soo dat LucretiHs fich vafte-

lik inbedde, dat ik den minnaer was van fijn

dochter, en dat ik tegen Tarqufftius een vloek-

verwant fchap fmede. Dit gevoelen had felfs

eenige waerlchijnelikheit: want hy wift wel
dat ik LncrettiX by Racilta , terwijle fy te lande

' was . feer dikwiis had befocht
, ja weynige

: lieden wiften toen, dat ik op. TaUr/a was ver-

lieft: en allbo Brutus mijnen naem veeltijis

ihad gebruykt , om verfcheyde aerdigheden
. voor Lucretui aen te rechten , gelijk ik airee-

de heb gefegt, had fich eenig gerucht ver-

;ia|fpreyt, dat ikfe niet hare , en Co/iiit/ms (eïïs

Hijwift fomtijts nier wat hy'er van zoude denken,
us geloofde Lucretms, die ook eenige lichte

ennis had van *t geen ik fegge, vaftelik,

at ik den Vioek-verwaiit en den minnaer
as: want mijn Vader zijnde in ballingfchap

eftorven, was 'er geen minder waerfchijnlik-

eit in den haet die *k op Tarc^HtnfHs moft
ebben, als van de liefde welke hy geloofde

at ik Lucrctfct toedroeg. Derhalven aen de
aek niet twijfFelende , liet hy die fchoone
ochrer roepen, en doende haer komen in

ïjn heymelilc vertrek , begonde hy haer duy-
nfent vervvijcingen te doen, en^er die met ful-

:3ken gramichap cn foodanigen verwoecheit re

cdoen, dat LitcrettA die de foeris'heit felve is,

'daerdoor geweldig onrftelt wiert: maer *r geen
aer vry meer vcrbaeft maekte waS;, datle in

landeii van 'er Vader fag het tafelboecxken ^

O \ welk
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c welk fy noch meende te hebben. Derhal
ven wel oordcelende datfe haer niet kondt
rechtveerdigen, noch felfs ontlchuldigen , be
flootfe geduit te hebben, en^ alle hare groot
moedighcit inlpanncnde, verdroegfe al 't gent
haer Lucretinj feyde, enfyluyfterde felf aen
dachteiik naer hem. om t'ontdekken ofte h>
ook kende die 'er had gefchreven. Dog fy

merkte wel haeft,dathy hem niet kende: wam
Lucretms ,n2i haer hondertmoeyelike dingen te

hebben voorgeworpen , feyde haer ^ dat'er^ven-
wel noch eene weg open ftont om vergiffenis
over hare fwakheit te verkrijgen , die was , alle
'r gcenfe wift te feggen : want eindelik, feyde hy,
dewijle gy Hermm:its{oo op u hebt doen vcrlie-
yen, dargy hem hebt verplicht u te betrouwen
't gene hy tegen Tarqum:us brout , moer gy 't my
in \ breede verhalen

, op dat gy ,tny gelegent-
heit gevende om den Koning eenen grooten
dienft te doen, ook dwingt om uwe raiiflag te
vergeren. Lttcretia hoorende haren Vader al-

dus fpreken, ftont op een nieu verftelr; want
fy merkte uyt lljiie praet dat hy de wacrheit
niet en wift , noch 't fchrift van BtHtus kende,
mits hy geloofde dat ik op 'er.was verlieft. In
'reerft was fy blijde, door ren minften te fien
dat het leven van haren minnaer buytengevaer
was, dog f'en liet niet feer bedroeft re zijn,
dat ik t'onrecht bekladt wierr. Ook dedefe
alle mogelikc dingen om Lmrenits te doen be-
vroeden,dat ik 'c-briefje, 't welk in fijn han-
den was, niet had gefchreven, en om hem by
gevolg re doen geloov^en, dat ik haer als eea

vrien-
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,'icnJiii, cn niet als een meellerlVe beminde,

Dogt-lewijl'er'hondert omftandighcden waren,

lie maekten dat 't gevoelen van Lucrctius waer-

'chijnlilv was , wederftont hy fijn dochter itijf-.

.InnigUk: en feyde eindelik , indien gy de waer-

lieit fegt, hoe komt dat gy niet legt, wie ge-

chreven heefr,*tgene (laet in 't tafelboecxken,

t welk ik heb gevonden? want te denken, ver-

i irolgde hy , my alles t'ontkcnnen , en my niets

:e leggen, dat is herfleloos te zijn. Alle 'c geen

t k u kan leggen , Heer, antwoordc Lucretiay is

3at ik ongelukkiger dan Ichuldig ben; en dar,

i ndien ik geleden heb de gcnegenchcit van

Tiem, wiens briefje gy in handen hebt, fulcx

Uefchiet is op 't bevel van de deugde) iklle moe-

der des werelrs. 'k Weet wel antwoordc hy

tlratFelik, dat d'uwe al de vyanden van Tar^iu^

Vtiua beminde, maer Ichoon gy waer feydet,

:;oude u dat niet rechtveerdigen; en lbo gy my
liet en fegt alle 'tgeen gy van de famen-lwee-

ring weet , lal ik u foodaniger wijle aen de belan-

en van die^welkc gy wilt vernielcn^vall maken,

iatgy lult gedwongen zijn van llnlikheittc ver-

mderen.lk mag van geluk veranderen^antwoor-

lefe, maer van Imlikheit is onmogelik: hier-

[om. Heer, perft my niet vorder: al de gunff

die 'k van u begeere is te gelooven dat Ho mtMitts

Cnijnen minnaer niet en is : dat hy't briefje't wellc

gy in handen hebt niet heeft gefchrcven ;
gelijk

Ik my verbinde u re toonen, u doende fien fijn.

fchrift, 'rwelk heel van dat vcrfchilt. Maer,

Jom u alle ftof re benemen van my onnuttelik t&

..vervolgen , verklaer ik u noytte lullen leggen ^

O ó wie
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jwie voornoemde briefje heeft gefchrevcnJ

en dat fchoon ik al 't geheym van een fanienJ
fweering wiflre, ik 'c nier zoude ontdekken

J

Ondcrtuirchen zijt verfekert, dar d'eenvou-j
digheit altijt in mijn hert is , en dat ik geene^
Oraf bare verbinrenis heb aengegaen. Lucre^i
fins toen tegens defe wondere dochter uyt*;
varende, feyde haer, om 'er vervaert te ma-i
ken , de ftraffte dingen van de werelr. Maer 2

Tiende datfe een onverwrikkelike ftantvaftig-
heit hadde , befloot hyfe tot het trouwen met

.

ColLuinusit dwingen: want hy had DverlanjÉB
gemerkt, datPcr een afkeer van hadde.
wijle gy. feyde hy, my niet wilt ontdekken,
'rgene ik begeer re weten, moet ik u ten
minden door u eygen belang verplichten , de.
fen geheymen vloek-vcrwanr te beletten tegens^
een geflacht, daer gy lult in treden, te woe-
len. "k Beveel u dan u te bereyden om CoU
lattHMs binnen drie dagen te trouwen: defe
morgen heeft hy*er my noch om aengefochr;
en ik wil dat de faek binnen den bertemdea
tijt worde uytgevoert, en dat u middelerwijle i

nieniant fal beibeken, en VAlena min als ye-
mant, want dewijlfe de vertroude is geweeft
van uwe ftrafbare vryery , behoortfe die van u
huwelik niet re wefen. Lucraui hoorendc
haren Vader aldus fpreken viel op 'er knien,
en befwocr hem al fchreyende haer tot het
trouwen met CoUntiKus niet re verplichten: gy
kont her, feyde hy , en om het te weeren be-

hoeft gy my llegs uwen verborgen minnaer te

noemen, en my al 'r geheym van de famen- '

fwee-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



I

I. BOEK.
; fweeriiig tefeggen: want inclien gy noch 'teen

H noch 't ander van defe twee dingen doet, gae

ik datelik 't briefje 'r welk ik heb TarefHititHS

dragen, op dat hy 't fchnft iaet navorflchen

:

M *k ial feif uwen naem niet uytwiflchen, maer
^ hem uwe fwakheir bekent maken : want 'k heb

liever uwe fchande t'oritdekken, als mijn

ganfche geflacht t'oivderwerpen de gramfchap
van eenen geftoorden Prins , die delen aenflag

liehtelik van elders moehr vernertien: en raif-

fchien zoude denken , dat mijn dochter eenen

minnaer onder de vloek-verwanren hebbende.

Ik wel licht de hant aen de famen-fweering

1Ri .0 mocht houden. Hierom, alfoo de faek geen

middel-weg heeft, moet gy noorwendig uwen
minnaer ontdekken, ofte CoUatums trouwen,
ofte gedoogen dat ik hettafelboecxken ,'t welk
ik in handen heb, den Koning gae brcugen.

|Gy kond oordeelcn, Heer^, in wat uyterfte

Ibenaeutheit Lucretm haer bevont: wanrfe wift

wel dat Tarc^HmjHs''i fchrift van BrntHs kende,

Icn haer was niet onbekent, dat hy zoude om
hals raken, indien Tarqutmits quam te weten

dat hy verftant hadde: en dat hy yets voor

Jde vryheit van Romen fmede. Aen d'ander

zijde was *t voor haer een fchrikkelike faek

ColUtmtts te trouwen; maer noch een veel

fchrikkeliker was't, brmns in gevaer te ftel-

s len. Sy vont felfs yers ondragelicx in re den-
'j ken» di-iX\j'Aüetms miflchien met 'er daet zou-

de doen ''t geen hy feyde: en dat men te Ro-
men mocht vernemen datfe geheyme liefde

droeg-, die men fich foo eenvoudig niet zoude
O 7 in-
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inbeelden alsfe was. Soo clatfe qiet dan ten
uyrerfte verdrietige dingen in 'er kèur Tiende,
wenfchre om de doot, als d'eenige hulpe tegenj
de qualen , daerle mede overrompelt wiert.
Dog dewijlle wel oordeelde, dat dele wenfch
eenen onnutten wenfcliwas

, gebruyktefe hare
redenen, hare gebeden , en hare tranen, oni
'er Vader re vermorwen 1 op datfe hem ver-
plichte haer niet te dwingen eene k^ur te
doen, die nietkonde miflfen, werwaerts fy'er
ook wende, haer ellendig te maken. 'tGene
haer tot wanhoop bracht was, dat^ wanneer
fe fich in 'er Vaders plaetle ftelde, fy be-
vont dat hy reden had om geftoort te zijn,
fchoonfeinder daer geen ongelijk hadde: fy be-
woog hem ook niet van voornemen te verande-
ren, en al 'tgeenfe konde doen, was van hem
te verwerven dat hy roor des andcrendaegs
morgens geen eindelik befluyt zoude ne-

men. Maer om fich van haer te verfekeren , liet

hyfe ibrgvuldelik in fijn kamer bewaren. On-
dertullchen niet twijtFelende, dat ofikdenrain-
naer van fijn dochter niet en was, ik ten min-
llen ware van de famen-fweering , ging hy tegen
Tarq.4t>it:ts feggen . hy hadde vernomen dat 'er

yet Imeulde daer ik de hant aen hield: en de-
len Prins, doorgacns geftelt om alles te ge-
looven y 'rgene men hem feyde ten nadeele van
de kinderen der gene, die hy hadde niirhan-
delt,gafla(l: my te beletten : want boven 'r gene
Lncretius hem aenbracht, was hy aireede ge-
waerfchout door ecnige Perfonen die my niet

beminden, dat ik geen befondere vrientichap f il

maek-
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maekre, dan niet lieden die rot Tijnen dienft
nier re fcer genegen waren. Hierom nier ibe-

kende als eenen dekmanrel om my van kant
te helpen, gaf hy laft dat men my zoude be-

fetten, dog iiy konde die foo geheym niet ge-
ven , of de fake wiert geweten door een vrienc

. van Sn elia , die haer waerfchoude. Sy dede
"Imy dandatelik foeken : en feyde my dat ik

. uyt Romen moft verrrekken, en op mijn hoe-
de zijn. Maer alfoo ik verfcheyde dingen had-
de, die 'er my krachtig bonden, maekten ik

groore fwarigheir in 't wijken; en ik zoud'er
^Mmiflchien niet toe vcrftaen hebben, indien

tlvkleriHs en Brutus my niet hadden komen aen-

dienen , dat den Dwingeiant yets wift van 't geen
*er fmeulde, en datfe geloofden ik den cenigen

was die men hem had genoemt. Derhalven

as 't my onmogelik hun langer tegen te ftaen;

en moft vertrekken, ja felfs vertrekken fon-

cr mijn affcheyt van f^alerii re nemen. On-
erruflfchen wift BrntHs noch niet , dat hy el-

endiger was als ik , hy bcgonde echter dien

.(gig^dag ongeruil te worden, mits hy van Lncraut

een tijding kreeg , en dat hy 'er haer van hem
\i "'geen konde geven, yatcna ielis dede niets om

-hem uyt den angft te redden : want genoegfaem
uvan mijne vriendinnen zijnde, om belang aen
•/mijn vertrek te nemen, wasfe niet geftelt om
te gaen by Lncretia^ die van hater zijde in een

lOnbegrijpelike kommer ftak, en de nacht

(fonder Üapen, en fonder te konnen befluyten

i,had overgebracht. En feker toenfe haer

lin ftant ^fag , om CoUmihhs te trouwen
cn>

1
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326 C L E I L E,
e i, van 'BiHtus noyt te fien , leedfe *t gene
men niec zoude konnen uyrdrukken ; maer
wanneer fe fich vooi beelde , dat'er Vader 'r brief-

je van haren minnaer Ttxr.jui^nts zoude bren-

gen: dat defen Prins 'r fchrift zoude kennen j

dat fy haer eere zoude verliefen, en dat Tiir-

(jtfiKius, UrHttis zoude doen llerven, verloor
fe de reden, en fe was langer geen meellerflTe

van haer eygene finlikheden, Sy konde noyt
voorwenden , datfe mocht befchuldigen hem,
diefe liever hadde als haer felven: dies onder-
fochtfe nietdan defe twee dingen. Maer hoe fyfe
dieper infag, hocfe min mogelik vont tuf-

fchen twee foo verdrietige uyterfte te kiefen.
'tQuaetrtre van allen was. darfe ganfch geeneit
raec , noch geenen trooft konde krijgen :i

want Lncretius had belall: haer foo naeuw te be-
waren, darfe niemant.wie *t ook ware,fchrij-
ven,of fpreken mocht. Ondertuflchen moftfe
nootwendig befluyten: Invoege dat defe won-
dere dochter, naer de gantfche nacht te hebben
overgebracht , fonder een oog te konnen toe-
doen , haer des anderen daegs 's morgens foo
onfeker vont als \ avonts re voren. Sy begonde
echrer van fmlikheit te veranderen, toenfe
vernam uyt een llavin die 'er diende, en die
met 'er opgeflocen was , darfe een man, die haer
vader aenCprak, in 't hof had hooren fef»(»en,

dat ik my gebergt hidde , en dat TarqHm,us
my in fijn gewelf niet zoude krijgen: wantfich
toen levender voortellende 'rgevaerdar Briftus

om harent wille liep, indien dit hx\^'(]t hem
bekent maekte,hadfe geen andere gedachten,

als
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als 'clevcn van haren minnaer te behouden , en

fe begreep niet langer, dat 'er voor haer, uyc

diergelijke beweegreden , yet fwaer om doea

behoorde te zijn: felf niet CoUatittHs te trou-

wen. Invoege dat Lucretms in 'er kamer tre-

tende, toenle de geeft in die ploy had. en

haer ernftelilc perflende om re kiefen, ofte

befluyren om aen te fien, al 'tgene hy haer

had gefeyt te fullen doen, fy in haer hcrtefoo

fchrikkeliken vrees gevoelde wegens de doot

van Biutus y en over 't verlies van haer eygen

eer, datfc beloofde Collattms te trouwen; mits

dat Lucretius ^t briefje, 'tweik hy hadde, haer

wedergaf; dat hy 'er noyt vtaegde wie 't had

gefchreven; ja dat hy 't felve niet trachte te

raden. Liia ctms gcloovende , datie zijnde de

huysvrouw van CoUiitimis ^ ook zoude treden

in de belangen van een Prins, welkers Nü-

mage fy gerrouwt hadde, en datfe felts de fa-

men-rotting, waer onder fy eenen minnaer had

,

zoude doen verdwijnen, beloofde haer 'tgene

fy begeerde; dog *t was onder voorwaerde, dat

hy 'er 't briefje, 'r welk hy in handen had, niet

zoude weder geven, dan op den dag in welken

fy ColLitmns troude : en dat hy wilde , fy 'er tot

die tijt toe veynfde een weynig onpaiTelik te

zijn, op darfe een dekmantel mocht hebben

om niemant te fien. Aldus verwachte Lucreti*

*r voltrekken van'thuwelik bynaer met onge-

dult,niet tegenftacnde al den afkeer diefehad

vdiXi ColUtims , en al de teedere genegentheit

diefe Brutus toedroeg, om 't leven van ha-

ren minnaer in fekerheit te ftellen, door

't in-
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t intrekken van 't briefje

, welk hem
tloot mocht aendoen. Sy droomde feUs niei
eens om hem t'ontbieden in hoedaaigen ftaei
datle was, overmits ly 'er inbeeide dat hv
haer zoude ract geven tegen fijn eygen leven; .

en dat hy de forge. diele voor hem droeoi ,

niet heel zoude goct keuren. OndertulTchen . i
hoewel Brurus bedrukt was om mijn vertrek. Hl
liet hy niet feer ongcrufl: te wefen, om dat fe

hy van Lucrena geen tijding kreeg. Niet-te- :mm hebbende vernomen, datmen tot harent
«eyde datfceenweynig fiekhkwas, meende
hy datfe een loome luym hadde, en alleenigom die reden aen hem nier fchrcef: nier we-
tende dat hy op 'ttipje Hom om de leldlaem-
Itenjding van de wereit te krijgen. Iiiderdac;,
L^tcretfus die meende niet gevoegiiker^ re :

konncn doen, dan een dochter, die gehey-
me iieFde droeg, fpoediguyt te hijüken, gine
met fuiken konft en foodanigen neerftiohe-t
tewerk,, dat hy CoU^unrns verplichte, licni
tot het geven van Lucrem te peiHen ; en hy
beleydde de faek met fuiken oordeel, dat
TarqH/fiius dit huwelik tocftaende , het iOi
een oogenblik wiert geHoten . en drie dape3l
daer na volbracht. Men hielt 'et felf heei
geheym: Lucr.tuts feggende, dat, alfoo fijd
dochter over haer moeder noch inden rouw!
was. hy begeerde dat de laek fbnder plech-^
tigheit gefchiede. Soo dat d'eerfte tijding die
er BmfHs afkreeg, was dat Lurretm inden
Tempel ftont om ColUnmts te trouwen: want
zijnde befig gewecft met geruft te ftellen die

over
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j over mijn vertrek onrroert waren • hadde hy

: nergens af hooren fpreken. Maer ren fclven

ft tijde dat men hem dit feyde ontfïng hy van

^HZucretia een briefje, niet inhoudende dan

dcfe woorden: *

Idy vindende inde voreede imtfakeitkb^tt van

Jollatinus tetrouvoen^ ofte een ooyjaek^vau u-^e

doot te i.ijH, heb tk^ liever alle t>e Joetfghc:t vult

ijn leven w.llcn verlaten ^ en mijn felven voor al'

jt ellendig vpiken^dan u in't gevaer des doots te

» brenge-rt, Bekl^egt mijn nootlot ^ des befweer ik^n;

en tot er!*cntenis van gene tk^om u-wcnt wille doe

y

vergeet tny foo' gykond ^ en befotkS niyock^noyt. Want

*i'jfn bi'koor a uiet langa mimten , en ik^ zond

^JV/, H f*nde^ r.iijfchien nitt kannen laten. Gehoor

l»4/<ie/77/ daTi 't-wreedc hevel dat doe van mymet

vmmtnecr teffen-j tn zijt verfekert dat ik^foo eenjfitmen

^v^enfoo trenngeft levenfal leyden, dat gy geen reden

m y hebben fnlt ^ om my van ongefiadtghett te betijgen,

i'-^- 'kLaet u bedenken m wat ftaetfich Srntuj

|Vonr, toen hy dat briefje las : hy weet felfs

"noch niet wat hy in dat fchrikkelik oogenblik

dacht, eu arigeen Iiy 'er afkan feggen, is dat

hy, fonder eygentlik te weten wat hy wilde

doen, naer den tempel ging, alwaer hem was

gefeyt dat ColUtintts Lucret/a troude, dog

i daer komende vernam hy , dat defe plegrig-

r heit heel fchielik was toegegaen , mits Lucre-

.\ tut dacht te befwijmen. Hy hoorden echter

dat Lucretfus , onaengefien de fiekte van fijn

3~
'

dochter, had gewik dat de plegtigheitgefchie-
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de; en dat de trorfe r^/^/^ hacr, foo fiek als
was ren huyfe van CoUaüms had gebrach
l^us langer m>c xverende war hy in dien erba
nie!i..;en (tanr zoude doen . gink l>y by V.üerta
dewelke hy iljn#hgeval vcrhaeide, haer roe
nende t briefje dar hy had gekregen. Mae

dede alle defe dingen met foo vele teeke
nen van wanho.jp in fijn gelaet. dat hy d'edel
moedige Valcna grootelicx tot mede-doooei
verwekte Wel. iVydehy, na haer mer d(
tranen in d'oogen re hebben aeiigefien , wai
legr gy van Lucreüa? wat moet ik 'er afden-
ken? en wat behoor ik te doen? kondgyu
wel mbeelden door wat ongeluk haer herte is

verandert; en door wat kluchtig geval fy Col.
latrrtHs frelt voor den rampzaligen Brntus}
Voor my

, anrwoorde P'alerni . 'k b^ken dat
ik t ganfch niet vatre;' en dat ik niet kan
begrijpen, hoe Lua-ftfa afgelaren heeft u re
beminnen, noch hoefe heeft opgehouden
Co//a(,Huj te haten, noch hoefe van gevoelen
IS verandert. Maer begrijpr gy wel , nrrnain
ururus, waeromfe my haer voornemen niet
eerder heeft aengedient, ofte waerom , indien
Lucreffiés haer gewelt heefr gedaen. fy niet lie-
ver heefc gekofen my re laren fterVen, dan
Co//a/wHste rrouwen? Want dewijl hare ge-
negentheit \ mywaerts nier krachtig genoeg.
1^, om*er re beletten de huys-vrou van mijnen
Tegen-vryer te worden , zoude fy hem hebben
vergunt flch in mijnen ondergang re verheu-
gen

,
en my verfchoonr hebben van de droef-

neit om haer re fien in eens anders armen : en
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aiimy re fien verlaten door een Perfoon, om
ziens wille ik bereyt was alles te verlaten:
n om wie ik miflchien mijne eer ten deele
lad verlaten. Jae rcchtveerdige Goden (feyde
fiy toen in fich ieivea, terwijl f^ilcrt.i yemant
lie na haer vraegde was gaen fpreken) gy
traft my te rechr, om dar ik in mijn herr heb
jeleden een fucht die htt verdeelt, en my
nilTchien belet heeft mijn vaderlant te verlof-
én. 'k Sag Lucretta in 't begin van mijne
iefdeaen, als een Perfoon, welke my, om
lien grooten aenflag nyt te voeren, binnen
lomen hield: dog nu wil ik Ie aenfien als een
Dngclladige. die oorfaek is dat ik den Dwin-
^elant niet heb uyrgeroeyt. Sy hield beilg
ille mijne gedachten, haer beeld volgde my

_ )p alle plaerièn; en fchoon ik toen geloofde,

Pk
alles dede wacr toe ik was verplicht, om de

ioot van mijn Vader, en van mijn Broeder te
treken, en om Tartfuiffuu uyt den throon
:e jagen, laet ik niet rechtevoort te denken,

1l iat ik meer dacht om de liefde die 'k Lucretta
" :oedroeg , dan om den haet die 'k had op den
ÏDwingelanr, Maer is 'et mogelik, hervatte
hy, dar Luoetia, dat de deugdelike Lucref/a,
haer heeft laren verblinden door een foo
jQecht-gegronde grootheit,dewijlfc niet fteunt
ndan op onrechtveerdigheit^ishet mogeiik^leg
Ik, datfehaer begeeft in een geflach:,'t welk
jfywel weer, dat ik foek uyt te roeyen? ge-
^looftfe dat ik 't haren opfichr fal nalaten, in-

lien ik bequame gelegentheit vind, Tar^ia-
uus \3iii den throon te ftooten? ofte wilfe,

om
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C L E L ï E,
om denDwingelaiit in fekerheit te ftellen,hea
ontdekken 'c gene fy weet dat ik tegens liea

fmede. Vaer voort Lucref/a , vaer voort , waij

my overgevende aen de wreetheit van del

Dwingelantiult gy veel min doen , als gy doet,

my d'uwe doende beproeven. Met hy hierop
ftont , quam f^aUria weder by hem, des hervat-

te hy fijne klachten» en befwoer haer hemteu
minlten te willen helpen navorffchen wat Lncrc-

tia rot ontrou had bewogen : want 'ken kan im^ajiit- -

mers niet gelooven, feyde hy, dati'e flecht ge-

9

noeg van mijn hert gevoelt, om 'erin te beelden >! mi

dat'et my fwaerder zoude vallen de dootte lij- I .

den, dan 't my is, haer verlies te verdragen. 5

;

Maektdan, des bei'weer ik u , voegdehy'erby,
datikfefie: wantfoo gymydefegunft niet toe- Q:.

ftaet, is 'er geen uyrerfte waer toe ik niet ver- i'

rukt worde. Bmttts voerde defe reden met foo i
befctten gelaet, dat f^a/er/a^ vreelende hy fich i :

tot eenig geweldig befluyt liet verrukken, hem
j

beloofde 'tgeen hy begeerde, hoewelfe niet ge-

loofde hem te konncn vernoegen ; overmits fy \
herte van Lucrctm kende, en wel voorlag, dat
dewijle fy had befloten de huyfvrou van CoUct'

tmtis te wefen , fy de meefterfle van Biutm
niet langer zoude willen zijn. Niet-te-min>, al-

foofe de tegenwoordige drocftheit van defen
mistrooftige minnaer wilde verfachten, feyde-
fe hem niet 'r gene fy dachte. Dog terwij Ie

i?r///«/ ongelooffclike qualenleed, had / «irrr-

in hare quelling eenfeer gevoelige vertroo-
fting , door dien haer Vader fijn woort had ge-

houden : Want toenfe gereet ftont om in den

Tem-

i
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i. Ü U K. j^;
Tempel te gaen , dedefe haer 'cbriefje van
£ruf lts wcdet geven, om f»jn le'/en in iekerheit
tellellen: 'rviel haer Itlt eenigfins loer niet
wel geweell re ziju, ja noch inden felven ftant-

tewerea, mits de quaien van 't lichaem haer
tot een dekmantel Ih-ekren om die van de zie-

le te verbergen. Macr immers, hoedanigen
verlichting datie: gevoelde, aisfe bedacht dat-
fc haer felvenhad opgeoftert ^ om't leven van
haren miunaer te behouden: hieldfe (ich een
oogenblik daer na d'cilcndigfte van de wc-
relt : want fy verloor voor alrijt een mati
diefe achte , en diefe oneindelik bemmde,
eenen trouwende van weiken fy grooten af-

keer hadde: fy trad in verbont met een ge-
dacht, 'twelk alle eerlike lieden wilde uyt-
Toeyen ; en fy befloot eeuwelik in eenfaem-
heit te leven. Maer alfoo dit feer fwaer-
moedige gedachten waren , wiertfe in der
dact fiek ; foo dat 'et haer veel lichter viel

voor ColUtims te verbergen 't weinig ge-
noegen datle in fijn huweiik hadde. Sy
wilde fclfs uyt Romen verttekken, om geen
gevaer te loopen van Bmtus t' ontmoeten,
fy begonde dan te laten blijken, dat, haers
bedunkens, de locht van CcUatia haer be-
ter zoude zijn, dies wicrt fy'er gebracht,
foo fiek alsfe was. Door dit middel ftel-

defe fich in ftaet van eenfamer te zijn;

van Bruttis by naet noyt te Tien; en van
weynig te fien haren man, die, verplicht

zijnde te hoof op te paffen , vry dikwils

gedwongen zoude worden haer re ver-

U-
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laten. Ondertuffcheii koude l^aleria haer ni<

fien: want Lucrena fchreef'er een briefje
ji

haer biddende 't niet te doen, waer toe fj

feyde redenen te hebben, dief 'er t'eenigec

dage zoude verhalen. Invoege dar Brtt/H.

't niet werende te ftellen , Tmerten leed , wel»

ke niet en zijn uyt te drukken. Echter w
ren 'er oogenblikkeu, in welke hy eenigen |'

lichten trooft: ichepte door te verftaen, dat ü;

Lucrefiit fiek en fwaermoedig was : dog daei ;1

waren 'er veel meer, in dewelke hy foo mif- li;

moedig was, dat hy fijn eygene fmlikheden
'

geen meefter bleef: en 'er is geen geweldige

voorflag welke hem niet in \ hooft fchoot.

De deugt fijner ziele ftelde fich echter regen* j

alle d'onbillike gedachten, die fijne liefde en

fijne wanhoop hem ingaven: maer hy kondc i

niet overwinnen d'uytnemende luftdie hy had i

om Lticrethi te fien, fchoonfe 'them, door c

't laetfte briefje, datfe aen hem fchreef, had.» é

de verboden. Alle fijn verllant dan infpan* I

nende,om eenen vont tot vernoegen van dien i

te foeken, wift hy door Kt/er/ay die 't lichter

konde vernemen als hy, dat Lucretiiiy die,,

ook regens haren dank , een weynig begonde

te beteren , bynaer alle nae middags haren

man uyt zijnde, alleen ging in eenen hot,

die achter 't huys van CoUattms was: en dat

f*er fomrijts by fchoon weder, en mane-fchijn \

bleef, totfe ging flapen. Brufus ^ foo beibn-

derlik vernemende wat Lucretia dede, ieyde

tegens Valei-ut niet 't gene hy gefint was , uyt

vreefe fy'er fich mocht tegen ftellen: maer
toen
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1. BOE K.

en onderricht was van 't geen hy wilde

tten, betroude hy fich op een trouwe flaef>

^Ake hy al te Metapont gehadt haddc: en

den fchijn toonende van te landewaert tegaen,

trok hy des nachts na Collatia, en ging ver-

momt t'huys leggen by een bekende van

fijn flaef : want allbo hy 'er dikwiis was ge-

weeft, wift hy dat de muuren van CoUatims

Hof fecr laeg waren: om dat men 't vrye uyt-.

i: ficht had willen behouden voor d'eerfte ver-

dieping van 't huys, 't welk ftaet aen een der

r zijden van den Hof: die, op geen heel gere-

: guleerde plaets leggende, aen eene kant ver-

; fcheyde gelinten , en kleyne prieeltjes heeft»

i op dat defe ongeregeltheit haer niet vertoone*

Sijnen aenflag dan aldus aengeleyt hebbende,-

;ging hy, gelijk ik aireede heb gefegt, naer

Collatia, toen hy wift dat 'er CoUatims niet

was, en dat Tijn fufter by'er Moeder, die

noch leefde, te Romen was gebleven* Maer,-

: om fijn begeeren lichter uyt te voeren, hadde
' hy doen brengen een van die ladders, welke

; vaft haken wanneer menie op eenen muur

. werpt: en hy had eindelik foo wel gedacht

i op alles dat hem konde doen komen iu defea

Hof, alwaer men hem had gefeyt dat Lucretict

alle dage, en voornemelik desavonts, ging>

( dat hy nier en twijffelde ofte fijnen aenllag

, zoude gelukken. Want hy wift dat de muu-

ren van CoUmtms Hof quamen in een eenfame

- ftraet, daer niemant, foo haeft 't nacht wiert,

doorging, 'tis waer,hy had eenigfinsredenom

\ fe duchten, dat 'er yemant met Lncretta quaine
' /ƒ. D((L P alt
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3^6 C L E L I E,
als hy 'er mocht in zijn; dog men hadde hem
lbodaniger wijfe verfekert fy Vr alkea
quam, dat in de luft die hy had om 'er te ficn
defe fwarigheit hem niet wederhielt. Hy
hadde felfs dit voordeel , van nier te vree-

Ifen voor gefien te werden uyt het huys
an CoUattnus , feoewei het uyrficht op den
hof hadde , mits *er in dien ong^ereguleerden
hoek . van welken ik u heb gei'proken^
twee ofre drie groorc hoornen ftondcn,
die hem dekten. Maer eindelik fonder my
op te houden, metu foo vele kleyne dingen te.

feggen,die gy lichtelik kont giffen., fultgy we-*
ten dsLtBrufus^ fel ffonder dit'befluyt rennaeu-
ft-en t* overwegen, fich onderwond Lucretia
door defe weg te befoeken : benevens dat hy,
hebbende de naem van dom, gelijk hy had-
de , en zijnde maegfchap van CoUivtittus , fchoon
hy in den hof ware gevonden, zoude fulcx
hebben doorgegaen , voor kiuchtigheit van
een mcnfch , die eenige gelooven inder daec
heel flecht te wcfen: en Lncretia in geen ge-
aer geftelt hebben , van haren man minne-
nijdig te maken, ofte om de werelt qualikte
doen fpreken. Brutns ging'^r dan op eenen
avont, gevolgt allecnig van fijn flaef , op dat
hy hem onder de muur verwachte, en Ky
was foo gelukkig toen hy in den hof quam en
dathyfich in eender prieeltjes die 'er llonden
hadde verborgen , dat hyZ:«frf//^i by de mane-
fchijn fag , die haerftelde om te wandelen, naer
fy hare vrouwen had verboden haer te volgen

j

-«n die laren fitten op eenen fteenen-trap^ die

aca
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acnden uyrgank vanher huys komt. 'tis wacr

,

hy had een quanier uurs lang de moeylikheit

van te denken datfe aen fijne kant niet zou-

de komen: ondertuflchen konde hy aen dien

daer fy was niet gaen, fonder gefien te wor-

den van de vrouwen die op den trap iaten.

Dog eindelik verliet Lncretta^ in de droeve

Juym diefe hadde, de duyfterheit foekende,

den bloem-tuyn., en langs een groot gelint

gaende, quamfc in't feive prieeltje daer Bru-

was.die vreefende, indienfe hem gewaer

wiert, eer fy'er was datfe hare flavinnen

mocht roepen fich verbergdc, om 'er te la»

ten inkomen. Macr fy was 'er naeulicx,

ofte nederfittende fuchtenfe : enfe fuchte

foo bedrukt , dat 'er Brmus ten uyterften

door wiert geraekt , en verrukt van lief-

de , fonder langer te twijffeleh , voor haer

op fijn knien viel , en feyde ; Ah ! met

verlof» Me-vrou, legt my ofte den ramp-

faligen Bruins eenig deel heeft aen de

fucht die hy komt te hoorcn: en de faek

foo ftaende , gedoog . dat u fucht door

fucht vergeldende , hy aen uwe voeten ko-

me den geeft geven , en u al fterveiide be-

tuyge, dat 'er noyt verliefder noch getrou-

wer minnaer was dan dien welken gy foo

WTecdelik hebt verlaren. Lucretta wiert foo

oniftelt door Brtttus te hooren fpreken ,

en van hem te fien in de ftant daerfe hem

in fag. dat fy de macht niet hadde, om
door een luyden fchrecuw hare verbaeftheit te

becuygen : in't tegendeel, fy wiert met
P 2 een
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333 C L E L I E,
een krachtige droefheir bevangen , en bleef
cenigen rijt fonder te konnen fpreken. Sy
ftiet hem echrer met hare linkerhant te

rugge , en wees hem met de rechter dat hy
zoude henen gaen» en dat hy ongelijk had-
de. Ha! neen neen, Me-vrou, feyde brutus^
men moet my niet weg-jagen: want ik ben
hier niet gekomen dan om uyt uwen mont de ^
oorfaek van mijn ongeluk te weten. Ey , met
verlof , feydc toen Lucretm , zi jt dog foo be4l|
forgt voor mijn eer als ik voor u leven heb ge- •

weeft: en ftelt my niet in gevaer om bekladt
te konnen worden, van, ten defen tijde, en
op de plaets daer ik ben, een man te hebben
acngefproken. De plaets daer gy zijr, her-

nam hy , is foo verre van die alwaer gy uwe
vrouwen hebt gelaten, datfe my noch fien,

noch hooren konnen; fy konnen felf hier niet

komen fonder dat gy 't fiet: ook weet gy wel>
vervolgde hy, dat den dommen Brutia uwe
eer niet kan krenken : en dat den Brutus die

gy kent, niets voor heeft tegens uwe eenvou-
digheit. Dies gedoog , Me-vrou , dat ik u vra-

ge al'tgeen ik u heb te vragen: want fchoon ik
verfekert ware ontdekt te werden , zoude ik
niet henen gaen , dewijl ik ben verfekert u niet

te konnen deeren. Maer heb ikunier verbo-
den my tefien, hernamfe? maer ben ik ver-

plicht een Perfoon te gehoorfamcn , die my
haer hert uyt de handen rukt, om het mijnen
Tegen-vryer te geven, antwoorde hy?Ha! Bru-
ins^ hernam Lucretia, hoe ieet het haer was,
ik zoude gelukkiger, en niiflchien onfchuldi-

ger
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ger zijn, dan ik ben, foo ik 't had gedaen ofte

indien ik *r konde doen! trekt echter ganfch

geen voordeel uyt 'r gene ik koom re Teggen

,

hcrnamfe . fich lelf berifpende , want ik verklaer

u, dat gy 'er niet re gelukkiger om fult zijn.

*k\Vil uTelfs, vervolgde deledoorluchte vrouw,

mijn ongeluk in 't breede niet verhalen , uyt

vreeTe van dat my in uwen geeft rechtveerdi-

g^ende, enumet den rechten ftant mijner ziele

doen weren, de verbintenis die gy my hebc,gy

my luit blijven beminnen, gelijk gy my be-

mindet. Hoe .' M^-vrou. viel hy'er rulVchcn:,.

gy kond willen dat my onbckent zy,'t genegy

gedacht hebt. my makende den rampfaligftea

minnaer die 'er oyt geweeft ispgy kond begee-

ren dat ik niet wete wat 'er in u hert omgiet?

en gy kond wenflchen dat ik u niet langer be-

minnet Hal Me-vrou, indien fulcx is, hebt

W< gyden ellendigen Brutus noyt bemint; en Sru^
^

rus behoorde u niet meer te beminnen, indien

hy meefter ware van fijne finlikheden. Maer,

och lacy! 't is verre van daer, want hoe on-

trouw dat gy zijt, iy bemint, ja aenbidu. Ey,

met verlof, hernam Lucretia , befchuldigt my
van geen ontrouw, en vernoegt u met d'edel-

moedigheit die 'k heb van u niet te beichuldi-

gen met alle de rampen mijns levens ; want

eindelik 'tgaet vaft.gy d'oorfaek zijt dat ik de

huys-vrou ben van ColUnms, Ik! Me-vrou ,

hernam hrmns: ja , antwoorde Lmretta al fuch-

tende, en dewijl gy begeert dat ikude rechte

reden van uw, en van mijn ongeluk bekent

make, 'k ben te vreeden: en toen verhaelde

P 3 hem

V

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



a4o C L E L I E,
hem Lucretta, hoe fy 'rgevaerlik briefje, welk
haer vader vond, hadde verloren: enfe breyde
hem uyt met foo beweeggelike woorden de
benautheit waer in fy'erhad bevonden, toen
Lucretms haer wilde verplichten om te feggen
wie^t had gefchreven, ofte om CoUatmus re
trouwen, datfe hem'c herre vermorwde: voor-
nemdik roenfe hem ten vollen dede begrijpen,
dat de vreefe van haer eygen eer te quetfen, en
inloaderheit de vrees van 'c leven eens mans,
foodanig als hy , aeude wreetheit van T,ir<7«;-
nttts over re leveren, haer hadde verplicht om
haren vader re gehoorfamen. Siet nu, vervolg-
de fy

,
ofte ik u rrouwelik bemint hebbe , en ofl

te ik verdien ongenadig gehoemt te worden.
OndertuiTchen

, voegden 'er defe deugdelike
vrou by, gelijk ik u alrijt in cenvoudigheit be-
mint heb, en dat ik 'tnu niet langer doen mag,
dewijl ik CoUatims toekoom.moet gy,al zou-
de ik 'et befterven

, my noyt meer fien. Hier-
om is *t ook. dat ik gefmc ben niemant meer
te fien

:
en ik fal foo eenfamen leven leyden

.

dar, fchoon gy onrecht veerdig genoeg waert
om my ftijffinnig te blijven beminnen

, gyganfch geene gelegentheit fult hebben om 't my
bekent te maken. 'kSal felfs foo wel met CoU
latmtis leven, dat hy,de fwaermocdigheit uyt
gefondert, my niet fal hebben te verwijten.
*k Laet echter niet u toe te ftaen , ik wel voel
dat den afkeer die 'k van hem hebbe al mijn
leven fal duuren: maer ten laerften, dewijl een
gevoelen van eer u wel heeft verplicht om u
erftant foo veelc jaren te verbergen, behoor

ik
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ik wel uyt gelijke beweeg-reden te verbergen

den afkeer die 'k van eenen man , en de ge-

negentheit die 'k tot eenen minnaer hebbe.

Ha! Me-vrou, antwoorde 5>'///«j, *t valt vry-

lichter fijn verftant als fijne liefde re verber-

gen; en indien qyfe den rampfaligen Brutus

haddet roegedragen , zoud gy hem liever duy-

fcnt en duyfentmael hebben doen fterven ais

verlaten. Want , Me-vrou , merkr gy wel

den decrliken ftant waer ik in ben? eenen

anderen minnaer zoude in diergelijken onge-

luk hondert vertrooftingen vinden , hy zou-

de aen al de werelt over uwe ongeftadigheit

klagen: hy zouder fich milTchien over wre-

ken fich gelatende een ander te vryen , ja hy

mocht felf door diergelijken hulp-middel ge-

nedng foeken ; ofte hy zoude ten minftcn

fich foeken te rrooften met de vrientfchap

fijner vrienden over de flechte uytkomft van

fijne liefde. Maer voor my, Mé-vrou, die

eenen ellendigen ben» welken al de wereh

fchuwt, en niemant kent, *k hebbe ganfch

geenen trooft. Gy waert de heele werelt fa-

men; 'k vond in u een vriendin, en een mee*

fterlTe
,

'k vond 'er in vermack en eer : en ik

hield my foo gelukkig, als ik u een oogon-

blik alleen mocht fpreken, dat ik mijnen ftact

niet zoude hebben willen verwilVelen regen*

den gelukkigften Koning van de werelr.

*k Vond felfs eenige foetigheit in geen vcr-

ftant te hebben dan voor u ; gy waert volko-

men meefterffe van mijne wil, gy waert 'et

felfi van mijne begeerten» en gy had eindelik

p 4 foQ
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foo onbepaelden macht over my>datnoyt geen
rijk foo vaftgertreltis geweeftals 't uwe. Maer
wat fcg ik, hernam hy , dat rijk duurt noch,
en de doot alleen kan't vernietigen. Ta,
Me-yrou, hoe onbillik dat gy zijr, in mijn
leven voor mijne ruft geftelt te hebben, ben
ik noch die k was ; en 't lal alleen aen u ha-
peren, dat ik niet eenige fwakke vertroo-
Üing in mijne rampen kan vinden. Ah ! Brtt'.

titjy antwoorde Lucrerta, dewijl mijn geval is

verandert, moet men van fmlikheit verande-
ren

:
maer, Me vtou, ieydchy, foo ikopu niet

verfoeke
, dat ik felf u niet fcgge dat ik u

bemin, wat raekt u 'tgene in mijn hert om-
gaet.> gedoog dan dat ik u fomrijrs belbekc;
gy weet dat CoUatmnjtn ikmaegfchapzijn : dat
hy noyt kan vermoeden ik op u vcrlieft ben»
en dat mijne fchijnbare dommigheit my over
al foo vele vryigheit geeft, als ik begeer te
nemen. Verdraeg dan dat ik u fie. onder
voorwaerde van u noyt van de geheyme fmlik-
heit mijns herren aen te fpreken. Neen neen,
BrutHs, antwoorde Lncretia, 'k begeer niet
dat gy my minder moogr achten ; en ik wil niet
maken dat ik mijn felven kan verwijten ycts ge-
daen re hebben tegens de rechte eer: wantten
laetflren, de huys-vrou van Co/litmtts , en de
meefterrte van BrutHs tewefen,zijn twee din-
gen , die by een niet dienen. Ey, Me vrou, ant-
woorde hy

, wilt tenminften mijne vriendinne
worden; m'rbcginfel mijner liefde weygerden
ik eerrijrs uwe vrientibhap, maer nu verfoek
ikfe; en ik verfoek fe met de tranen in d'oo-

gen.
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eetv. Toen ik u mijne vrientfchap aenbood r

hernamfe, mocht ik felf fonder fctiroomuwe

liefde verdragen: maer, ochlacy ! 5r«/«/, wan-

neer m eens anders huys-vrou, en eergierig

van herten is, behoorc men de rrientfchap

van een minnaer niet te lijden. Beüuyt dan

my niet langer te beminnen, en laet'etge-

fchieden, indien ik'c magfeggen,om mijnent

wil: gelijk ik heb bedoren om uwent wil

ellendig te zijn: en om u te betuygen dat ik

doe al wat ik kan, en milTchien een weynig

meer dan ik behoore , laet ik u toe te geloo-

ven dat ik u al mijn leven fal beklagen. Vor-

der vreeft niet dat ik oyt fal ontdekken

'tgeenikvan ugeheymwete; want hoewel

py. naer allen fchijn. TarqHmm niet kond

verdelgen, fonder om te ftooren 't geluk van

'teeüacht daer ik in getreden ben, fal ik u

niets hebben te verwijten, foo lang aU gy

de perfoon van ColUtmits niet acntalt; t is

wel foo, dit indien gy my kondet vermoeden

buyten belang te zijn, 'k u zoude raden uyt Ro-

men te trekken, u vcrftant vry te maken, en

te oaen leven tot Metapont, alwaer gy vrien-

den en vriendinnen hebt, en alwaer gy van de

drift uwer ziele zoud konnen genefen. Want

naer allen fchijn fal de boofheit altijt over de

deupt zegepralen, 5r«r«^ Tal geduung ellendig

en Tarqtimms fal altoos gelukkig zijn. Hoe ,

Me-vrou , hervatte dcfen rampfaligeii minnaer,

cv wildet dat ik uyt Romen trok, dat ik liet

varen den aenüag van my te wreken en van

mijn Yaderlant te vcrlollen , en gy zoud
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het niet wenfchen, dan om my vanu te vervremden? Ha!Me-.rou: 'k en kan. noch enbehoor het niet te doen : en indien de dootuvan mijne tegenwoordigheit niet bevrijc
lult gy'er noyc vanbevrijt zijn. 'kSal 'er my
<lan voor bevrijden. antNvoordefe, met al.
t.jr tot Coiiatia te blijven

. alwaer gy geen voor-
wendlel fulr hebben om te kome^^en fchoon
Co//ao^^s leïis my belafte u re fien, zoude
Ik hem bidden re gedoogenik hem ongehoor-
faemware: eiidiegemeynde dommigheit, wel-ke my een dekmantel heeft verfchafr om u teüen zoud^er myeen geven om u noyt tefien,
gy fultmy echter groot vermaekaendoen. voeg-

r/.
i"^;^"Sy Tonder tegenftanc gehoo?.

faemr het bevel dat ik udoe van 'er geen eele-
genrheit toe te foeken. M.er is'tmogdik,
antwoorde ^.v./«.

, dar mijn geficht u foo ondra-gehk isgevvorden: endatgy. degoetheirheb-
bende gehadt van my te laren gelooven dat ika u heylzoudekonnenmaken.ikrechtevoorc
al u ongeluk veroorfake ? want 'kfeeaet unoch eens

,
Me-vrou

; indiengy .nijne vriendin-
ne wilt worden, fal ik myniet ganfch ongeluk-
k.g achten

:
en indien 't oyt gebeurt dat ik yet

regge twelk u kan doen gelooven dat ik vanu als een minnaerwil bemintzijn. geveik u ver-
of om tegen r.,r^«;;,;«. re gaen feggen dac
Ik eenen forggeliken vloek-verwant ben.
en dat ,k de doot verdicne. Mier meent
gy> anrwoordeie, dat ik. u verhelende, de
reden verloren hebbe; enikmy kan inbeelden
datmen de liefde kan doen vrientrchap worden

.

ofte
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I. BOEK.
ofte de vrientfchap liefde als men wil ? in-

dien u hert foo geftelt is , hebt gy noyt geea
rechte fucht gehadt : en ik behoor u , over

uwe voorledene trouwloof heit , met een eeu-

wige ballingfchap te ftrafFen. Mon kan on-
getwijfFelt in korten tijt van de liefde tot den
haet overgaen, men kan felf fomrijts van de
liefde tot de onverfchillentheit raken : en mea

• kan ook van de vrientfchap tot de liefde ko-
men: maer van de liefde tot de vrientfchap,

fulcx kan ik niet begrijpen. *k Geloof wel»
vervolgdefe, dat *er nunnen konnen gevon-
den worden, die naer op hare Hays vrouwen
verheft geweeft re zijn, door lang verloop van
tijden, foo koelen genegentheit komen te

hebben, dat meiife vrientlchap noemen masi
maer dat een mmnaer een vrient worde , dat
acht ik onmogelik, en ik fal 't ook noyt ge-
looven. Hierom blijft niet halsfterrig in niy

. uwe liefde aen te bieden, en om de mijne te
verfoeken: want dewijl het aen 't Geval heeft

behaegt fich tegens onfe eenvoudige liefde te

kanten, wil ik u niet meer lien; jae ik ver-

klaer u felf, dat ik u haten fal, indien gy
ftijffianig blijft om my te willen wijs maken,
teen fake die 'k gelOv)r tegens mijne plicht te

fzijti. Want einielik B-atus ^ gy weet niet

lan al te wel dar ik u bemint hebbe, en g^
;elof>ft miirchienfelf dat ik ual mijn leven fat

ibeminnen ; hierom kan 'er tuffchen ons geea
^envoudige gemeynfchap zijn; u enkel aendea
(Zoude mijii ziel ongeru;t maken; 'kbehoore.
uy, in diergelijke geiegenthelc aiet meer op

P 5 u, noch
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u, noch op mijn felven re betrouwen ; jae ik

heb felf alrcede veel te lang met u gereden

kavelt ovet een fake die al bellaren is. Gaet

dan henen BrutuSy gaet, de rampfalige Lucre-

tui beveelt her u: draegt forge voor 'c leven

datfe u heeft behouden; en gedenkt fomtijts,

dat 'et haer koft al de gelukfaligheit van

*t hare. Maer neen, voegderer opllacnde

by, denkt niet om 'r gene my aengaer; want
indien ik dacht dat 'et u heugde, zoude ik u
iniflchien niet konnen vergeten. Hoe, Me-
vrou, riep Brutus^ gy zoud om my niet kon-
nen denken; en gy meent dat ik u zoude
konnen gehoorfamen ais gy my beveelt 't ge-

heugen van Lucretia te verliefen? Neen neen,

Me-vrou, bedriegt u niet, 't is alleen de doot

die u kan uyt mijn herte wiflchen: en indien

de wanhoop mijner ziele niet wiert wederhou-

den door de liefde die 'k u toedraeg, zoude

mijne hant Tarqumius haeft een vyanr, en

Lttcret/a eenen minnaer ontnemen. Maer,
Me-vrou , dewijl ik 't leven veriiefende zoude

aflaten u te beminnen, fal ik 't my niet bene-

men, indien de overmatige droef heit het my
niet beneemt, dewijl ik, gelijk gy u, Me-
vrou, wel kent inbeelden, 't ellendigfte le-

ven van de werelt gae leyden: en dat 'er niet

fchrikkeliker is te Hen . als eeuwelik fijn vy-

ant op den throon en fijn meefterfle in de ar-

men van fijnen Tegen-vryer. Want eindelik

,

Me-vrou, 'k ben van u gevoelen , de liefde

kan noyt geen vrientfchap worden; en als

ik Ycrfocht uwen vrient tc zijn» heb ik u al-

ieea

1
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I. BOEK. 347
leen willen te kennen geven, dat ik noyt yets

op u zoude vcrfoeken, dan 't gene eenen

deugdeliken vrient van een vriendinne zoude

mogen begeeren : gelooft dan , Me-vrou , dat

ik u tot den laetften fnik fal beminnen , en

dat ik u foo vernibbelt fal beminnen , dat

niemant oyt foo feer bemint heetr. Maer in

wifleiing, Me-vrou, dede hy'er by, belooft

my, dat gy niet fult trachten my re haten:

want 'k heb liever felf my van u geficht te

berooven, indien gy belooft my aitijt te be-

minnen. Ha! BrHitts, 'k en kan noch en be-

hoor u niets te^beloven, antwoordefe, onder-

tuffchen moet ik nootwendig henen gaen,

want ik fle een mijner vrouwen . welke my
komt aendienen, dat het tijt is ik vertrekke :

en inder daer , Bmrus 't hooft wendende, fag

een flavin aireede in't midden van den bloem-

tuyn , die quam na de plaets daer hy was«

Soo dat hy fich wonder benart vont, want hy

hadde fijns bedunkens noch duyfent dingen

tefeggen: hy bcelde fich felf in, dat, indien

hyfe gefeyt hadde, hy 't hcrte van Lucretta

had mogen vermorwen: en ondertulTchen fag

hy, dat, indien hyfe met gewelt wilde weder-

houden, 't haer lichtelik een gevoelig onge-

neugt zoude geven. Hy vatrefe echter eer-

biedelik by haren tabbert: hy wilde felf, door

een verrukking van liefde, hare hant kulTen

,

en hy befwoer haer hem noch een oogenblik

tijts te gunnen: maer defe deugdelike vrouw,

die haer herte levendig geraekt voelde, dede

op 'er fcWen een wonder gewelt om hem te

wey-
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weygereii gene hy foo reederlik begeerde
Dies hem ernftelik gebiedende haer te lareri
gaen, en 't hem gebiedende als eea Perfoon
welke wilde gehoorfaemt zijn . was hy indet
d^aet gehoorfaem hy lier de hanr en den tab-
baerc van die fchoone bedrukte los : en hy
^ad ten minflen den trooit van te merken
datfe hem fijne eerbied en gehoorfaemheit
dankwid. Want zijnde aen de deur van
c pneel, alw.ier hunfie onderhandeling wa«
gefchiet, keerde fy'er d'oogen vol tranen naerhem roe. en reykendehem defelve hant diefe
uyt de fijne had getrokken, vaer wel BmtHf,
leydele.de Goden geven, dut d'eenvoudigheic
onler genegenrheit my ten minften toelare aen
u re gedenken: en dar gy ook om my moo«
denken. Brutns, op defe woorden de ha^
rattende diefe hem aenbood, kuftei> met foo
grooten verrukking van liefde, dat .indien fyfe
niet mergewelt had na'er getrokken, hyfe foo
haeft met zoude hebben laren gaen. Macrde
nivm dxcLucreif.t quam waerfchuxven den rijt

.

in welken fy gemeynelik verrrok
,
gekomen re

2Mjn, was foo naby, dat hy
, uyt een gevoelen van

eerbied
.

wiert gedwongen fich te wederhouden

,

ja leli met te antwoorden op de laettle woor-
den die LHcretm hem gefeyt hadde. Ondertuf-
chen iag hyfe dwars door de groente naer, foo
Jang hy koude, dog haerna fiende. fag hy datfe
haren lleuyer had neergetrokken ; en hy dapht
dat et was om hare tranen te bedekken voorde
Uavin die 'er volgde. Hy fag felf datfe 't hooft
tweemaei wende naerdeplaers daerfe hemhad

ge-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



I. BOEK. J49
gelaren ; en hy merkte noch datfe heel lang-

faem henen ging: want al-hoe-wel hy uyter- 4%
mate mistroollig was, maekte fijne overdadi-

ge liefde , dat hy alles fag 't gene mer fijne

drift over een quam; maer hy fag ook anders

niet. Inder daet, toen Lucretia met hare vrou-

wen was iu huys gegaen, dat de Poort van den ma^

trap ,die op den hof uyt quam , was gefloten ,

hoewel hy by naer felf niet langer will wat hy
dacht, konde hy echter noch niet befluyreii

weg te gaen: want in een plaets van 't huys

meer licht fiende dan op al d'overige , merkten

hy dat 'et de kamer was van Lucrena , en hy fag

de venllers aen met duyfeniderhande foo ver-

werde gedachten> dat 'er onmogelik ware die

V uyt te drukken. Hy vont felve eenige foetig-

heif in fich neder te fetten , op de eygene plaets

daer die fchoone hadgefeten: en hy onderhielt

. (i fijne liefde en fijn droefheit tot op 'r krieken

i van den dag , fonder te denken dut de flaefdie

; fijn geheymwift hem buytenden hof verwach-

te. Maer eindelik ,.*c eerfte geueury der voge-

len hem berichtende wat ty het was, klam hy

T *er uyt op de felve wijfe als hy 'er was ingeko-

:r men, en ging fich verbergen in 't huys 'twelk

'fi hy tot fijne wijk had gekofen. OndertulTchen

.
gelijk de hoop in de liefde een bedriegfter is,

t die fomtijrs hondert valfche vermaeklikheden

li in plaets van een oprechte geeft : gelooide

d hy vaftelik dat hy Lucrett.i op eenen anderen

avont noch zouae konncn fien : dog hoe w^l

hy op de felve plaets ging, fag hyfe niet,

want defe deugdellke vrouw fich wel in beel-

dende j
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dende, dat hy 'er zoude wederkomen, quat
er niet meer. Soo dat Brufus ter plaetfe dae
Co//an>,us 's anderendacgs aenquam niet lan
ger durvende blijven, met d'uyterfte droef
heit weder na Romen keerde: want de deug
van LHC,;na hem de felve noch veel beminnc
liker makende, wierf hy t'ellendiger. H)
vernam ielt eenige dagen daerna. dat Lncre^

CoU.uwHs had bepraet om de muuren vaA
den Hof te doen optrekken, hoewel fulcx
haer een fchoon uytficht benam : en hy be-
greep lichrelik dat dit alleen om fijnent wil
gefchiede Ondertuilchen lier hy 't daer niet
by, want dewijle hy foo geeftig ais verlieft is^
zijnder geenerhande vonden, welke hy niet
heeft gebruykr. zedert dat Lucretta is gerrour,
om 'er een oogenblik te fpreken, ofre om haer
fijne brieven te doen aennemen; ofte om 'er
te verplichten, fy gedooge dat HermsUa aht
ralena haer van hem mochten fpreken ; ofteom te verwerven dat hvfe ergéns mocht fien,
londer haer te fpreken. Hy is felf gewoon,
onaengefien den haet die hy op CoiUttms
heeir, h?m dikwils te befoeken. in hope dat
lulcx hem mochre dienen om te fien:
maer wat hy gedaen heeft, hy heeft geen van
alle dele aenflagen konnen doen gelukken;
^XiLHcretm leyt een leven, foo eenlaem, en
loo ontwikkelt uyr alle werelrfche beOomme-
r»ng, datiknietgeloovc, dat 'er oyt vrou is
geweeft, welke groorer teeken van deugt
heefr gegeven, als defe. Want het is feker-
lik waer, dat noyt huys-vrou becer met haren

man.
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nan heetr geleeft. dan fy doer met ColLxttMHs»

loewelfe een afkeer van hem heeft: en dac

loyt minnarefle ftijffmniger ftrengheit tegens

!enen minnaer heeft gepleegt, fchoonfe Bru^

'fis teederlik bemint. B'Hfus is ook door

lare deugt krachtig geraekt geweeft, en,

/reefende dat defe gruwelike cenfaemhelt

laer dede fterven, liet hy'er door i^alena aen-

eggen, hy^er foo grooten eerbied toedroeg,

^^^^ "^^^ langer laftig re vallen, hy be-

oofdc haer met voordacht te fchuwen , om 'er

:« verplichten foo droeven wijfe van leven te

veranderen, fijne quael vèel minder achten-

de, indien hy alleen ongelukkig ware. Maer
fy heeft 'er niets van willen doen: en Brutus

felf noyr ycr laren feggen , om hem voor foo

eerbiedigen gevoelen te bedanken. Onder-

tuflchen" durve ik u verfekercn, dat hy van

fijn leven op die wonder-weerde vrou niet ver-

liefder was , dan hy nu is ; jae 'k durve felf

ftourelik feggen , dat hy Lncretta meerder be-

mint dan hy TaraH/mns hatct : maer hy be-

mint op de wreeafte wijfe die men kan be-

minnen: dewijl hy fonder hoop bemint; en

fonder felf *t voorwerp fijner liefde te Tien.

ilnvoege hy geenen anderen rrooft heeft, dan

ne mogen hopen op 't vernoegen van den

jrechtveerdigen haer, die hy Tarqumitts toe-

; draegt, dewijl hy naer Lucretm niet meer

kan trachten.

Hcrmwiuf ophoudende met fpreken, be-

iMankte hem Arettce voor 't' vermaek dat hy

hem door een foo aengenamen vcrhael had
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gegeven: en Amticar betuygden hem da©
over foo vernoegt te zijn, dar. iadien
hadde konnen befluyren om te wenfcher
ftantvaftig te wefen, hy geerne BtHtus, hoe
ellendig dat hy was, geweelï^ ware , foo ganfch
ougemeyn vont hy fijn Hiftorie, hoewelfe
niet inhielt van die groote voorvallen, welke
tot verwondering bewegen diefe aenhooren.
Maer om eenig voordeel uyt de kennii die 'k
u van Brmus heb gegeven te trekken, ant-
woorde HermmtHs^ -^rwff aenfpr^kende, be-
kent dat gy noch den rampfaligften minnaer,
noch den ongelukkfgfVen menfch van de we-
relt nier en zijr: want feker BrtttHJ niets meer
hopende, en leydende '-t leven dat hy leyt, is

doyfentroael ellendiger dan gy. Hal Hermt.
WHs riep Arome^ 'k ftae niet toe 't gene gy
fegt. en ik houde my veel ongelukkiger de
doot van Ciehe te moeten vreefen , dan Bntitis
is door LHcretia te fien in de armen van CoU
latmus. Maer, Heer, anrwoorde Amtlcar

^

\ quaet dat gy vreeft fal miflfchien nier gebeu-
xtx\< derhalven ducht gy een twijfFelachrig
ongeluk: maer voor Bruius hy vreeft het
-quaet niet. hy lijd 'et. en hy lijd 'et met feker-
h^it van het noyt te fien eynden. Ten min-
fkn heeft hy den troolt, hernam Aronce^ te
weten -dat Lucretm niet kan lijden, dan 'r ge-
ne haer de genegenrheit t'fijnwaerrs kan
doen verdragen: maer voor my. 'k (xtCieiit
onder 't gewelt van eenen Dwingelant, 'tzy
dat hyfe mint, ofte dat hyfe haret: en ik fie

»iec door wat middei hyfe fal konnen ver-

loflen
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oflcn, noch wie ray felfs fal verlofTen. Hier
\i j dewijl 'r aireede laer was, gingen Herm/^
UHS en AtmUar henen, latende dien door-
uchren minnaer in de vryheir, om fijne ram-
)en, met die, van den edelraocdigen ^r/</;^/,

e vergelijken.

Eyndi van V ttrBt BoeJ^ van *t twudt

I
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Roomfcho

HISTORIE.
Door

Dt ScüDERY-

Vervolg van't Tweede Deel.

Tot Dordrecht
iBydeWeduwe van Jasper en Dirk Goris.

M<f Prrvflegie voor if. Jarw,
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Roomfche Hiftorio.

TWEEDE DEEL,

Tweede Boek.
Ewijle BrutHS yoor Arojice niet
verborgens meer hadde, ging
hy hem des anderen daegs
's morgens in fijn kamer befoe-
ken ; fich latende voorftaen

.

dat hy eenigen trooft zoude
vinden, in 't onderhout van eenen minnaer»

( immers foo ongelukkig als hy : en inder daet
jfdefetwee doorluchte minnaers prateden ter-

c ftont met meerder teederheit als te voren , en
^de liefde vereenigde foo krachtig hunne her-
Iten, datfe den anderen heel foerjes ooder-
• hielden, hoewelfe beyde ellendig waren, en
{niet als van bedroefde dingen fpraken. Maer
terwijle datfe hun dus onderhielden, en dat
Hermtmus door middel fijner vrienden heyme-
lik werkte, en voor dedingen die de fucht
fijner ziele aengingen, en voor al 'r gene Tar^
^Hmms )aondit beledigen, ofte Arome dienen;
woelde den behendigen Amtkar van fijne kant
en voor Arome» en tegen Tarc^utnms ^ en voot
'Uite en voor Plotwa^ en voor al d'andere

Gevangene. Hy trachte felf de trotfe TuUtu
Aa 2 te
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z ^ L E L I E,
re verplichten, om alle defe gevangene los te .

laren; voornemelik de twee, aen welke een
belang van vrientfchap en van genegentheit
hem vaft maekte. Hy Ichteef aen Tarqumius,
aen den Prince Sextns» aen Arttmtdorn^s ^ aen
Zenocrates; en hy had echter noch rijt om te

doen die foorte van dingen, welke men niet
dan door fekere dertelc ledigheit pleegt: want
Hermmius en hy mackren yder een lietje op
fijn AjVtcaens, die d aerdigfte van de werelt
waren. Sy hadden fekere geeftige fwier, al-

waer men te gelijk in vont liefde, geeft ig-
lieit, dertelhcit en boerterye. Sy hadden
echter niet gebruykr dan gemeyne en natuur-
iikc woorden; 't fcheen felfs darfe dei'e lierjes

niet dan uyt de klucht hadden gemaekt , en
*tonroogelik was niet te raeenen 't geenfe fey-
<len. Ondertuflchen , alibo men naer 't Leger
had gefonden om Ctlere en Ztnocrates^ qua-
menfe te Romen, fonder datm^er yet op vonc
te feggen. want geduurende den ftilftant gin-
gen al de jonge lieden doorgaens uyt'et Leger
na Romen. Artemtdorus {t\{^ niet kunnende.,
verdragen dat Zenocrates en gelukkiger
zouden zijn als hy, trok met hun, om Arou*
€e, die fijn hert krachtig had geraekt, te be-
foeken. Invoege dat dele drie mannen , zijn-

<le tot Romen aeiigekomen, en de vryhe'
hebbende, om Arome^ foo wel als Hermwttts
in'theymelik te fien, brachtenfe eenige d
gen over in een recht foere gemeynfaemhe'
voor ellendige. Want defe nieu gekome
van 'r geheyni zijnde, wareofe bynaer g

durig
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durig famen. 't Geviel felf dat Racii/a.^.

Hermtlm , f^alerta , en Stvelia twee naer-

middagen waren in 'r gefelfchap, 'cwelk on-

getwijSelt beftonc uyt oneyndig-volmaekte^

cn feer aengename Perfonen. Want boven

ó\ti\i\3il Aroncr y Brutus ^ Anulcar ^ Hermtmus ,

tnCelerey d'eerlikfte lieden van de werelt wa-
ren, is 'et noch feker, d^Lt Artem/dores tn Ze-

ftocra/ej een ongemeene verdienft hadden.

Jlrtenudores was wel gemaekt, hy had geeft,

en oordeel, ook een grootmoedige ziel. maer

hy befat foo gelijkelik alle dele goede hoeda-

nigheden j dat hy , hoewel een feer eerlik

man zijnde , echter niet en was van die lie-

den, welke in 't byfonder uytmuntcnj^ en

die niemant gelijken, Ichoon vele lieden hun
geerne ge! ijk waren. Voor Ztnocrates ^ hy was

•groot, van fchoone geftalre, en van goet op-

ficht; hy had fchoone oogen, fraeye tanden,

een levende verw, bruyn hayr, een feer be-

vallige lag, en een gelukkig wefen^ 'twelk

maekte, dat hy oneindelik behaegde, als hy

maer een weynig gefint was te behagen , en

•dat hy fich niet liet vervoeren tot fekere flaeu-

we onverfchillenthelt, tot welke fijne gcma-

tigtheic hem dreef, fy bracht hem fomtijts aea

een traeghcir van geeft, welke fcheen te ma-
ken » dat hy als mijmerde, en in fommigc
gelegentheden hem verplichte tot een foort

van treurig ftilfwijgen , dat men fonder fpijc

niet konde verdragen, als men wift dathy,

indien hy gewilt had, beter konde praten

dan 'c meefte deel der lieden, welke hy foo

A 3 ge-
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4 C L iL L I E,
geruflrelik aenhoorde, Ondertuflchen had
delen beminneliken luyaert in de geeft eenen
aerdigen , teederen , en byfonderen fwier,
*r zy dat hy in vers ofte in profe fchreef; cn
men mag fonder vleyery verlekeren, dat, in-

dien fijn hert wat meer ware geftelt geweeft
om aen te houden, hy feer zoude bequaeni
geweeft zijn om doorluchre overwinningen te

doen. Wam ZeHocra/ej wiSf gelijk ik airee-

de heb gefeyt, fchoon, en fraey van.wefen,
hy was uyrnemende geeft:ig,ja hy had een Ibe»
te en bevallige geeftigheit, hy was luftig,

wijs cn befcheyden: hy had een oneindelik
aentrekkende goetheit, alle fijne neygingen
waren edel: hy was felf zedig, eerbiedig en
trou aen fijne vrienden. Maer immers, in

de gront fijns herten ftak een traegheit , wel-
ke maekte, dat, fchoon hy foodanig was als

men zijn moet, om eenen gelukkigen vryer
te wefen, hy miflchien niet zoude gewenfcht
hebben, op een uytftekende fchoone onge-
meyn verlieft te zijn, alware hy felf verfekerc

gevveeft, van niet qualik bejegent te werden ,

lbo vreefden hy de moeyelike aenflagen.
Hy had echter beginielen van liefde , die men
zoude gefeyt hebben dat van gevolg hadden
bchooren te zijn : dog men flont ganfch vci -

baeft, dat 't vier, 't welk men 's morgens
hadde fien flikkeren, des avonts was uytge-
blulbhr. 'k Weet felfs niet wat men hadde
moeten doen, om*er eenen ftijf-finnigen min-
naer af te maken ; want de maklikheit zoude
fijne fuchc hebben belet toe te nemen : de

gtoo-
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groote moeylikheit zoude fijnen geeft te rag

houden: en d'enkeie gedachte yan een lange

ftantvaftigheit ware hem laftig gevallen. Hy
zoude fich niet hebben willen inwikkelen»

om een Fcrfoon te beminnen, welke niet bo*

ven hem geweeft ware: en evenwel zoude hy

niet dan feer befwaerlik hebben konncn bc-

fluyten om 'er een van fuiken ftaet te bemin»

nen, indien 'er hem 't Geval niet toe had ge-

dwongen, foo weynig hielt hy van fware din-

gen aen te vangen, Ook had hy 't begin fijna

levens al door gebracht, fonder anders te heb-

ben als van die halve meefterffen» welke mea
bemint fonder ongeruftheit, die men dienr

fonder geduurigheit , en welke men, op

d'eerfte voorvallende gelegentheit , verlaec

fonder quelling. Niet dat hy niet ftaendc

hield, dat hy vieriglik had bemint, ook niet

fegt dat hy noch op de felve wijfe konde

beminnen: maer de bedrevene op teederhei»

gelooven niet, dat hy tot een leer groote

verbintenis bequaem zy. OndertuiTchcn in-

dien hy van eenige koelheic, cn van eenige

ongeftadigheit in de liefde wort befchuU

digt , was hy bekent voor heel oprecht,

en feer aengenaem te zijn in de vrient-

fchap, Hy was ook inder daet lbo be-

minnelik, en foo weerdig geacht te wor*

den , dat men hem niet konde kennen

,

fonder hem oneindclik te achten en te be-

minnen. Artemidorm en hy , dan zijnde

gevoegt by hunne doorluchre vrienden , zou-

de dit gefclfchap ganfch bevallig zijn ge-

Aa 4 weeft,
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weeft, indien fy, die maektcn. gelukkiger
hadden gewecft danfe waren. Echter viel

*er vüor .^ron^e een korte ftilftant van quel-
ling, welke dede dat de reys van Ce/ere en
Tan Zenocratesy die vaft geftelt was, wiert
opgefchort : want Amïlcar berichte defen
doorluchten ellcndigen , dat hy een lang
gefprek had gehadt met TuUta^ dat hy was
den Vertrouweling van de minne-nijr dieie

in de ziele voedde: en dat hy niet wanhoop-
te om 'er tot het los laten van CUhe te ver-
plichten. Hy feyde hem ook, dat dit trot-

fe vrou-menfch hem had belooft om te koo-
pen diefe bcwaerde : en dat hy aen fijne

kant fich had verbonden om die ichoone
Dochter in Africa te voeren ; en 'er niet te
laten weder komen. Boven dien, wift men,
datd ie vanArdea, welke met Tarqumjiu in
onderhandelinge ftonden, voor al begeerden
dat men hun de Gevangene weder gave : het
derhalven konde gebeuren, dat Tarqumius

,

weygerende 't felve te doen, *rvolk en de
krijgs-lieden zoude tergen, welke met reden
mochte morren door te fien dat men liever

wilde in oorlog blijven dan toeftaen een faek
die van foo kleynen gevolg fcheen: en dat 'et

door defe middel milfchien mogelik zoude
zijn eenige oproer binnen Romen en in 't Le-
ger te verwekken , alwaer twee foo kloeke
mannen, als Zenocratts en Ce/f^t' waren , zou-
den noodig hebben. Dies hun vertrek zijn-
de uytgeftelt , en de hoop gekeert in't hert
van Aronce^ wiert den ommegang e«n weynig

\\

ii
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IL BOEK. 7
geöeugliker. Daer quam echter een voor-

val die defe '"gunftige geftelcenis fcheen t'ont-

roeren : want de dingen in defe ftant zijn-

de, maekten onbekende Perfoneu by nacht

eenen aenflag om C/elfe weg te voeren.

En inder daet , men ftelde ladders tegen

de venllers van haer kamer : eenige van de
wacht, die mede kundig waren , de poort

van den Hof geopent hebbende voor diefe

fetten. 'tis waer , fy wierden gedwongen te

wijken, om dat hy, aen wie TarqHwtus de

bewaring van Clelfe had toebetrouwt, eenig

gerucht hoorende , opftont, en met een deel

Sjner met-gefellen in den felven Hof ging» al-

waerfe vonden een man van goet gelaet , voor

tien of twaelf andere , terwijl dat twee afge-

richte foldacen geklommen waren op twee lad-

ders , welke fy gefet hadden tegen de venfters

der kamer van CULe^ die haer toen wonder
benirt vont. Want fy wift niet ofte die hare

venlters trachten op te breken, vrienden of

vy.bilden waren : fy fag echter geen fchijn dat

dien aenÜag door Aroace wiert belcyt : mits
itwij ^rw///- die vryigheit had om er te befoeken»

haer, hieraf niet had gewaerfchouwt.Soodatfy
flii^ jen PioiittA in ongelootfelikenangft waren : hua-
k iü^ ne fchrik duurden echter nier lange : want hoe

Jtloek iiy was , die delen aenllag geraaekt had-

de, loo moll hy voor'rgeral fwichten. Bene-

IM yens dat die , welke hy had gelaten tot bewaring

ikijpi van dc poort, waerdoorhy inden Hof was ge-

Ikül

komen, de vlucht nemende, menfe dede toe-

r- .1 fluytcn: waer na geen ander befluyt viel te ne-

Ff| Aa 5 iwem
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men voor hem ^ die defen ftouten aenllag lud
beleyr,als fich over te geven, of doot te vech.
ten. En alfoo den ftant fijner ziele hem geen
hope liet om gelukkig te mogen leven , koos
hy *c laetfte, en dede foo wondere dingen,
<lat C/ei/e en Plotttta, die opgeftaen waren, en
die,mita de maen begon re Ichijnen, fagen wat
in den hof omging ^ deernis kregen , door een
foo dapperen man, wiens aengeficht fy echter
niet konden bekennen, in dien ftaet te fien.

CUlie hadde toen felf eenige vrees, dat 'et

Arome was diefe fag, fuiken helt fcheen hy'er:
foo datfe liever willende gevaer loopen van
eenen dapperen vyant 't leven re behouden,
dan een getrouwen minnaer te laten omko-
men, riep tegen hem dieper bewaerde, dat
hy niet zoude laten dooden een man verlaten
door de fijne, want hy had 'er geen overig,
die niet weereloos waren. De ftem van CU.
lie hem diefe aenfprak, dan doende geloo-
ven, datfe miffchien wift, wie dien onbe-
kenden was, die fich foo hardnekkelik ver-
weerde, en achtende het TarqutHiUs eenen
grooten dienft zoude zijn gedaen, hem foo
dapperen man in handen te geven , be-
lafte de fijne hem te grijpen, en verbood
haer hem re dooden. Ondertuflchen defen
kloeken vreradeling, die gehoort had *t ge-
ne door Cieite was gefeyt, wenden 'r hooft
om 'er re iien : invoege dat drie van die

hem omringden , dit oogenblik waer ne-
mende, op hem aenvielen, en fijnen degen
vatrende, hem dien ontrukten, hoewel hy M

fchrik-
^
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fchrikkelik gewelt dede om het te weeren,

'cis niet, dat hy op verfcheyde plaetfeit

niet feer forggelik gequetft was: maer om
dat hy , mits fijnen aenflag was gemift,

gefmt zijnde te fterven , defpcraet te werk

ging. Hy moft echter wijken voor den

hoop, en felf fich laten leyden daer 't be-

haegde aen die hem hadden ontwapent:'

want hy verloor in 't worftelen foo veel

bloets, dat hy naeulicx konde ftaen. On-

dertuflchen, alfoo dit fondcr groot gerucht

niet kon gefchieden, raekte al 't volk van

*t Paleys op de been, en 't wiert de trotfe

THlim aen^edient. De minne-nijt toen ha-

ren geeft heel innemende, wiertfe veel ge-

ftoorder regens hem die t'ontvoeren van

Clelte had belet, dan tegen hem diefe had-

de willen ontvoeren. Sy begeerde echter

fijnen naem te weten: dog men leyde hacr

. .tdat hem niemant kende. Toen. vraegde

. TulltA of'er niemant van de fijne in 't le-

,9 ven was gebleven ; maer men antwoorde

,
'.TA haer, dat twee van die, welke hy in defe

gelegentheit had gebruykt, en lbo wel ge-

quecl waren als hy, hem felfs niet en ken-

den, ofte feyden hem niet te kennen. Tul-

het dan konnende ganfch geen befcheyc

krijgen , liet A>niicar foekcn, om na le

vorlïchen ofte dien onbekenden ook door

Arofice ware uyrgemaekt. Aen d'andere

l'^ijde, fond hy , die Clelie in bewaring

had, aen TarqHtHtus tijding van 'c gene

gebeurt was ; en het raaekte ande-
^ Aa (S ren
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ren daegs foo grooten gefchal binnen Romen,
dat 'et wel haeft tot Aro/tcg quam. 't Quam 'er
felf op alle de wijfen met welke de kluchtig-
heit van de wcrelt de faek vertelde: want
defe feyden, dat 'et TuUta was geweeft, die
de Gevangene onder haer beftier wilde heb-
ben: gene dat Tarqumms» omfe in fijn gewelt
te krijgen , fonder Tuiita te verftooren . defe
gemeynde ontfchaking had laten aenrcchten,
welke qualik uytgevallen was^ door een mif.
verftant onder die van den acnflag wiften, en
die 'er geen kennis af hadden. Andere, dat
het AroKce was: fommige, dat 'et Horatws was;
en fy wenden de fake op foo verfcheyde wij-
fen

,
dat geen van alle eenige waerfchijnlikheic

hadde. Arome vernemende alle defe verfchey-
de geruchten uyt Brutus, uyt Artemtdorusyuwt
Zemcrates, en uyt Celere» was wonder benaut

,

mits hy defe voorval niet konde begrijpen.
Hy wift wel dat hy'er geen deel aen hadde.
Hcrmwms verfckerde hem 'tganfch geen fchijn
had

, dat Horatms
, uyt Ardea ware vertrok-

ken; ThUm konde 't niet zijn, dewijle fy
Amticar toen tot den felven aenflag gebruyk-
tcn: daer was geen reden met alle om te den-
ken

, dat het larqutmuj zoude zijn ; want hy
wift fijne aenflagen beter te beleggen. Dus
wift Aroftce nier wat te gelooven, en hoe hy
't meer overdacht, hoe hy min waerfchijnlik-
heit vond, in al 't gene hem fijne inbeelding
voorftelde. Dog eindelik geloofde hy, dat,
al foo den Prince Sextus een krachtige gene-
gcntheit tot CUhe had gehadt, die, welke hy
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lucrftia zedert had toegedragen , overgegaen

was , en dat defen Prins, zijnde onrechrveer-

dig en fors in fijne driften, dele fchoone had-

de willen ontfchaken, onife te gelijk Tarqui^

ntui en hem t'ontncmen. Veel meer waer-

fchijnlikheit vindende in dit gevoelen, dan in

al 't gene datm'er af feyde, bleef hy'er op,
en *t fmertede hem foo gevoelig, dat hy voor-

nam C/f//e over dit geweltte wreken, en alle

gelegentheit te foeken.om Sextus aen te ranf-

fen , als een man die niemant behoefde dan
fich felven om hem t'ovcrwinnen ,en om hein

te ftratlen. Dog naer veel overleg van wrake
gemaekt te hebben, fag hy Amtlcar inkomen:

loo dat nier twijflende ofte hy en dacht in dit

geval ^r gene hy behoorde te denken j ging hy
hem te gemoet, en hem aenl'prekende, leyde

hy, wel mijnen weerden AmtUat\, gelooft gy
noch naer^tgefchicde van voorlede nacht, dat

SextHs verliefder is op Lucrftia dan op Clelte,

'k Verfeker u, hernam Amdcary dat Sextus

ganfch geen deel heeft aen *t geval daer gy van

fpreekt:want ik kome den Gefant te zijn van

TuU/a, om t*ontdekken wie defen aenflag heeft

beleyt: en ik kome van te fpreken hem, die

in defe forggeüke gelegentheit fijn leven foo

kloekmoedelik heeft in gevaer geftelt. Hoe.
hernam Aronce, gy hebt hem gefien , welke men
fegt dat (Ich foo kloekelik heeft verweert?

Tae, antwoorde Amilcctr^ 'kheb hem gefien , en

hem (lende, heb ik gefien, dat het Geval u niet

dan doorluchte Tegen-vryers heeft gegeven.

*c Loopende gerucht dat*et Horatius zy , hernam
Aa 7 fchie-
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12 C L E L I E,
Ichielik Aronccj is dan waer: geenfins anr-
woorde Amdcar^ dog om u niet langer in be-
naeutheic re laren, 't is den Prins van Numi-
die, die defe groore daet gedaen heefr. Hoe,
riep Aronce^W^ .Hahjrtf.t/y die niy voor de rwee-
de maei Ciel/e heet'c willen onrnemen. Dat
feyr hy nier, hernam Atmlcur , want hy ge-
tuygt niet and^ra voor gehadc re hebben, dan
haer T^ïr^^/^/z^j-r'onrvoeren , omit CieiinSy en
Snlptttdy welke hy venekerr Romen genaderc
te zijn, weder in handen te llelien. Ey, met
verlof, Amilcar, feyde roen Arofice^ fegt my
al war gy van defe voorval weetj cn hoe gy
'twcer? Dewijl gy 't alles begeert te weten,
hernam Amilcar ^ moet ik u leggen, dat TaUni
my liet halen, dat ik haer be^el gehoorfaem-
de. en dat ikfe vont met foo verwoeden ge-
flch^, dat ik verfchriktc. In 't eerft befchul-
digdefe my , dat ik yets wift van den aenQag
van de voorlede nacht: maer ik loochende het
foo ft:erk,dar, geüjkfe uytermate gaeu is, fy

wel merkte dat ik nier en loog. Toen niet

werende wat denken, fondfe my naer die 't hooft
fcheen van defen aenQag: dog 'k verklaer dat
ik heel verbaeft wiert, toen ik den Prins van
Numidie kende. Sijnent halvcn, dewijl hy
wonder grimmig was, en hart gequetft is, fag

hy my niet als ik by hem quam: maer met hy
mijfie ftem hoorde wende hy 't hooft 't my-
waerts,cn my dehanrreykende , hoewel gyalrijt

den vrient van mijnen Tegen-vryer zijr geweeft

,

feyde hy. laet ik niet heel blijde te wefen ure
üen , oni u voor mijne doot te mogen feggen, dat
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ik mistrooftig {lerve,mits ik hem niet genoeg

kan beminuea» om hemC/e//c fondertegenheit

te laren, noch hem foo feer haten als'tnoodig

was , omfe hem herdnekkehkte betwiften: en

,

om my ten vollen te verplichten, ver fekert hem

,

foogy hem oytte ficn komt, dat ik geen ander

voordeel focht in 't verlolTen van CUi/e als van'er

in vryheit te ftellen , en haer over te geven aen

Clelfff^ en Sulpit'ta , welkeRomen zijn genadert

,

en tegenwoordig tot .... Methy denaem van
de plaets daerfe zijn wilde noemen, kreeg hy eea

flaeute; men heeft echter ^cdaen al wat men
konde, Otti hem te doen bekomen, en hy bc-

quamooknacreenuur rüftens^endoor eenige

genees-middelen. Maer fijn verftant is hem met

't gevoelen niet weder gekomen: want zedert

heeft hy niet geweten wat hy feyde , en *k heb

hem nietkonnen doenfeggen waer Clelins ufre

SulptttA was. Benevens, dat Tiende hy geenver-

ftant meer hadde, ik oordeelde 'c förggelik

zoude zijn geweeft , dat hy 'tmy voor foo veel

volcx feyde , want te voren fpiak hy my fon-

der dat fy 't hoorden. OndertuiTchen, voeg-

den 'er Amtlcjr by. hoewel den Prins van Nu-
midie uwen Tegen-vryer is ,

geloofde ik-gy my
felf zoud lafteren, indien ik hem quaiik liet

onthalen, en > raedfaem ware TuUta fijnen

ftaec te feggen, en dien Tarc^itimHs te doen

weten, aen wie men een eygen bode heeft

gefonden , om hem te berichten van *t geen 'er

is omgegaen. Vorders bekenr makende dat

het is de Prins van Numidie, die CUlie wilde

verioüen, belet ik dat op u eenig vermoeden
kan
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14 C L E I L E,
kan vallen, eu ik bevrijde my felven tsh i

daer over te konneii befchuldigt worden, 3

Gy hebt oiigetwijffelt gedaen , al 'tgeen ik
felve zoude gedaen hebben, aiuwoorde Aron^
ce , maer 'tgene my leer bedroeft, is ik ge-
weldig vrceie, dat dele toeval CUbe naeu-
wer Tal doen fluyten , en dat den aenflag J
die wy voor hebben niet gelukke. Dewijl \\

ik hoop dat wyfe . door TuUra fullen verlof. \

fen, antwoorde A n-lcar » maekt defe toeval
voor ons geen verandering: In*t tegendeel fai

hyt die Clelte bewaert: haer dus wel bewaert
hebbende, door dele toeval Mieuvv gefag by
TarqutftiHs verkrijgen: foo dat, indien Tuilta,

hem, gelijkfe meent, kan Jipkoopen. de fa-
ke fonder fwarigheit is, dies moet men gedult
hebben. Onderruffchen, hoewel 'r gene ^/W/-
f/ir feyde niet buyten wacrfchijnlilvneit was,
en dat die minnen gewoon zijn op veel fwak-
ker gronden te hopen, fcheen AroMce ganfch
moeyelik; invoege dat Amiicar ^ hem naer
d'oorfaek vragende, hy bekende, fich niette
konnen trooftcn , wanneer 't gebeurde dat ye-
mant van fijne Tegen-vryers aen CUl/e eenige
teekenen van liefde bewees. De Goden weten

,

voegde hy'erby, of ik haer drage,en of ikoyc
yemants eer^ wie 't ook zy, benijt hebbe : dog
wanneer het de hertstocht mijner ziele raekt,
beken ik niet te konnen laten bedroeft te zijn

,

als ik flechs hoor verhalen, dat eenigen miu-
naer raijne raeefterfTe cenig grojt geruygenig
van liefde heeft gegeten. Oordeelt dan wat ik
jno8t doen , wanneer ik verneme dat eenen

Tegen-
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Tegen-vryer, en eenen Tegen-vryer die duy-

fenc goeden hoedanigheden heeft, fijn leven

komt in gevaer te ftellen voor de Perfoon

die'k beminne, en diefe met haer eygene oo-

gen heeft fien vechten; want foo edelmoedig

zijnde aUfe is , ware het onmogelik dat fe 't

niet zoude erkennen, wanneerfe weet dat het

Adherhal is die fy heeft fien vechten. Hal

Heer, antwoorde Am/Icar de fake ftaer foo

niet; want ik heb Cielie wefen befoeken:, 'k

hebb 'er de naem gefeyt van hem diefe gefien

heefc fich foo kloekmoedelik verweeren ; dog

vry verre van't hem dank te weten, gelooft-

fe, dat, haer willende vervoeren buyten 't ge-

welt van TarqutHiuSy hy in*t felve gevoelen is,

als voor defen toen hyfe wilde trekken uytdat

van Horat'ms» wanneer hy tegens hem voclic

op 't meyr van Trafimene. Derhalven veroor-

faekt u defe teederheit der liefde , welke gy
komt te betuygen , een droefheit die op gee-

ne reden gegront is. Hoe ! hernam Arouce , gy
gelooft niet, dat ikbillike reden hebre klagen

over den ftaet waer toe a»y *t Geval gebracht

heeft ; hoe gy gelooft, dat ik fonder queiling

kan verdragen, een vrywilligen gevangen te

zijn, uyr vrecfevan'er een tegens mijnen dank

te worden, en Clelte niet te konnen verloflen?

ha ! y^milear , vervolgde ^rome , 't valt Brn-

ius gewiffelik weynig laftiger fijn verftant

te verbergen , dan *t my is op foo feldfame

wijfe 't mijne te gebruyken: want indien ik

gedurig beflg ware, indien ik om CUUe te

Tcrloflen, yder oogenblik mijn leven in ge-

vaer
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vaer fteldc zoude ik minder lijden dan
^Jde, niet doende als op een onfekere iioop

f^nU'T'^? "^'m'^^'"
redenkavelen. Onder-

tuflchen laet ,k niet feer blijde te zijn door

gelchai maekt , geen vrucht is noch van den
^aet van Tu//,.i . noch van de lieide van
TarqufM.it,

^ ofte. van. die van Sextus, Ha!
iiernam Armkar

, hebt ganfch (geen vrees
yoot Sextus; want Artcmtdorus heeft my ge-
leyt, dat hy verliefder is o^Lucretm, dan hy
oyt op yemant is geweeft ; en dat hy foo wey-mg meefter is van fijne hertstocht, dat hy
niet laten kan daer af re fpreken. Dewijl de-
ten Tegen-vryer Brutus niet zoude konnen
üeeren, hernam Aronce, kan ik nier laten my
te verheugen in dat hy den fijnen is, mits foo
ijy t niet ware, laet ik my voorftaen dat hy
den mijnen zoude wefen, en dat hy 't gevaer-
liic zoude zijn voor Clehe , in den ftaet waerm die wondere dochter is. Terwijl Aro^tce dit
leyde quam Brpttus in, en een oogenblik daer
na Artemdorus.^Zenocrates, en Celere; aen
wie men had betrouwt al 'r geheym van den
aenlUg die men voor had: dog aengaende de
hefde van Brurus tot Lucretsa dae? wiilenfe
niet af: foo datfe in defe onwetenheit geen
iwangheirmaekten te praten van de ceneeent-
heit dre Sextus defe fchoone en deugdelikeVrouw toedroeg, vaftelik geloovende^ datfe^once geen gevoeliker vermaek konden aen^
üoen, als hem wijs te maken dat defen Prinsop met meer was verliefc. Maer, om

de
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II. B O E K. 17
de waerneit te leggen, indienfe Aromt dus

fprelcende behaegden, iy bedroefden merke-

lik BrntHs ^ die op dit oogenbiik in fijn hert

voelde vernieuwen alle den haet die hy op

TarqumiHs hadde. Hem dacht dat fijn Vader

en fijn broeder quamen den geeft te geven, hy

fag de verwoefting van fijn huys als offe even

gelchiet ware : alle de fchelm-ftukken van den

Dwingelant en van TaUia, vervulden hem d'itt-

beelding : en de liefde van Sextus tot Lune.

tja verftoorde hem diermate, dat hy felf niet

konde verdragen, men feyde; dat hy [verliefc

was. Men mag, feyde hy tegens CeUrc,

die van de hertstocht van defen Prins fprak,

men mag met geen reden liefde noemen , die

flag van verrukking , welke Sex/us onder-

hevig is, wanneer hem een. vrouw behaegt:

want indien men de gront fijns herten wel

doorfocht, menzoud'er niet in vinden dan

onftuymige begeerten, die noch voeglikheir»

noch deugt ontfien: men zoude bevinden,

feg ik, dat fijnen geeft aen fijne drift ganfch

geen deel heefc: 'klaet my felfs voorftaen

,

dat hy fich niet zoude bekommeren om bemint

te worden: en dat hy immers foo vernoegt zou-

de zijn , wanneer een vrou haer acn hem over-

gave, door een fnood inficht van belang en

ftaetfucht, fonder hem felf haer hert te geven

,

dan offe door een krachtige genegentheit

wiert gedwongen om fijne liefde te begunfti-

gen. Ondertuflchen is het vaft en feker, dat

wie kan minnen , niet volkomen gelukkig kan

zijn , indien hy niet foo feer bemint wort
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ï8 C L E L I E,
aUhy bemint

; en dat'er geene zijn, dan die
«en beeftagrigheit veel eer als liefde in de ziel
hebben, welke nieten vragen naer de beweee-
reden die een vrou verplicht om^er wel t'ont-
halen. 't Is waer, feyde toen Aronce, dat een
gunft van belang, een tamelike gunfl: is, en
dat ik niet feer zoude verbonden zijn aen een
vrou, die ter oorfaek van mijn geluk dede,
tgene fy om mijn enkele genegemheit niet
zoude doen. Maer 't gebeurt lbo dikmaels,
hernam Anulcar

, dat die 't geluk begunftigt
uyt'er leiven niet verdienen begunftiot re wor-
den, datfe groot ongelijk zouden hebben te
klagen

, wanneer een vrou haer veel eer ver-
draegt door belang

. dan uyt liefde, 'k Stae
het toe, antwoorde ArtemtdorHs^ maer men
moet ten fclven tijde bekennen, dat een Tuf^
*er. die op 'er belang fiet, niet en verdient
eenen minnaer te hebben , diefe uyt geen an-
dere oorfaek aenmerkt, dan om fijn eygen
genoegen: en dat Brutus derhalven reden heeftom te feggcn.dat die foort van fmlikheit met
recht geen liefde kan genoemt worden, de-
wijl het nier is een weder-zijdige liefde: en
dar, om wel aen te merken 't gene in 't hert
van twee diergelijke Perfonen omgaet, menm f hert van de TufFer niet fal vinden als gic-
ngheir, en was dat van den minnaer nier dan
beeltagrigheit. Dit is foo wel gefeyt, her-
nam Lr:,tHs, darwet niet is te verbeteren, dos
men mag 'er by doen, dat foo een gefmden
minnaer noyt getrou,noch gelukkig kan we-
len: want in fijn hert is 'c eynd van een onge-

re-

^1
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II. BOE K. 19
regelde begeerte het beginfel van een andere,

Tiits hy, fich niet bekommerende om bemint

:e worden, niet bequaem is dan tor *et enkel

jrermaek van te befitten 'r geen hy bemint^- en
hy is bequaem om te beminnen al *t gene fijn

oogen kan behagen , fonder yet anders dacr in

te ibeken. Dies hebben defe beeftagrige min-
naers geen palen in hunne driften, fy bemin-
nen nu de bruyne en dan de blanke, en fe

minnen eindelik op foo lompe wijte, dat de
liefde van de wreedfte en allerwoefte beeften

*t minder is dan de hare. Hierom zoude ik

de fchoonc en deugdelike Lucretia uytermate
beklagen, indienfe den Prins Sextns op*er had
doen verlieven, ten ware de eenfaemhcit haer

regens de vervolging en van fuiken minnaer
beichutre. Onderruflchcn

, alfoo] Hermmius
merkte d'ontroering van den geeft van Bru'

tHSy veranderde hy de praet, en maekte dat

men niet meer fprak als van de Prins van Nu-
midie , welkers voorval feldfaem genoeg was
om weerdig te zijn datm'er at pratede: want
het fcheen heel ongemeyn, dat eenen Afri-

caenfchen Prins eenig heymelik verftant bin-

nen Romen had weten te vinden, en dat hy
hadde konncn onderwinden Cleiie t'ontfcha-

ken uyt'et Paleys van foo een Prins als Tar-

éjftiwius. En vorder over gaende van d'een

laek tot d'ander, wiilenfe giifen wat defen
norffen Prins zoude doen, als hy quam tc

vernemen *t geen 'er was omgegaen : Want
ecnige feyden , dat hy aen den Prins van Nu-
«vidic d'uytcrft* ftrengheit zoude plegen;

Ibm-

mÊÊÊL
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C L E L I E,
fommige dat hy om fijn eygen belangden ftaet
van Maharbal eenigfin* zoude aenfien : en an-
dere dat hy hem zoude doen vergeven, ^ronce
uytermaten edelmoedig zijnde, en die ook ge-
raekt was geweeft door den laetften omme-
gang, welken hy met defen doorluchten Te-
gen- vryer had gehad, foo wel als door den brief
die hy hem had gelaten uyt het willigen Eylant.
vertrekkende : bad Anvlcar forge te dragen
om te weeren dat hy niet qualik onthaclc
Wierde. En inder daet, Amticar ging foo be-
hendig te werk by TuUia, cn hy fchreef met
fuiken omfichtigheit aen TarqutHtuj, dat de
faken voor den Prins van Numidie foo qua-
lik niet afliepen, als men fich had ingcbeelt.
•tis waer, hy was door fijne wonden in foo
deerlijken ftaet, men reden had tegelooven,
dat hy'er niet af zoude opkomen: want de
koorts nam toe , fijn verftant quam niet
weder , en die hem verbonden hadden'er een
heel flegt gevoelen af ; foo dat men mag
ieggen , dat het gevaer waer in hy was eenig-
fms diende tot verfekcring van fijn leven.
'tGene in defe ontmoeting aenmerkelik viei

was, dat Tarqumms^ vernemende den ftaet
van den Prins van Numidie, vatte dat de lief-

de tot CUhe hem moft vervoert hebben, omfe
te willen ontfchaken, want hem was niet on-
bekent, dat C/f///w. langen tijt tot Carthago
was geweeft. Derhal ven fich CUlte noch
veel beminneliker voorftellende , dewijlfe
foo gevrijdt wicrt, gevoelde hy de liefde
in fijn hert verdubbelen, eade kenniffe die
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ly kreeg, van buyren fijne meyning eenen
oieuwen Tegcn-vryer re hebben, onrftak in
lem, indien men foo mag fpreken, een nieu-
ve liefde. Hy was feits ecuigfins verblijd
loor re denken, het Aronce, in wat plaets
ly.ook mocht zijn, zoude fpijren dat den
?rinj van Numidie yets rot verloffing van

had aengevangen : «n hy dacht eyn-
Iclik in dit geval, al 't geen een Prins, die
jeweldig verüingert was ,konde denken, hoe-
vtX de liefde noyt de heerfchende drift fij,
ler ziele is geweeft. Ondertuffchen gaf hy
afl:, dat men de wacht van CUUe zoude
.verdubbelen, en hy gaf fel fs noch meerder
nacht acn die 'er bevel over hadde , *twelk
iroHce feer verblijde, mits AnuUar hem
'erfekcrende , dat Tulim haer liet voor-
bcn, datfehem zoude omkoopen, hy met
.eden konde hopen CUlic haeft in vryheit
'e fien. Hy wift ook dat die van Ardea
lard aenhieiden, met te begeeren dat Tar^

J«/»/«/, alvorens in een ige handeling te
sreden, de Gevangene vcrlofte; en dat 't volk
binnen Romen, foo wel als de foldaten
n't Leger, feer begon te morren, om dat
^areiumtHs die weygerde te geven. Defe
lingen maekten Arome ^ cn alle fijne vrien.
Icn , foo wel geflnt , darfe hun bequaem
onden om te fmaken alle de foetigheit,
jrelke de hope geeft aen die yets vyerig-
k Nvenfchen

: want Pis in ^t hopen van de
Jrraek. foo wel als in te hopen op't befit

een meefterOV. Die eygentlik dacr ter

plaet'

lik

^^^^^
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plaetfc geen belang hadden, trefte ten minftel
dat van hunne vrienden. Dus gevoelden At
temidorus^ Amf/car, Zemcrates^ cn Ceiere nk
dan 't gene hare vrienrfchap hun dedc gevoe
len; maer voor Bnttus, en voor Hermmms
fy hadden beyde defe belangen in plaets vat
een, dewijlfe hadden dat van haren vricnt.

van hunne liefde, en van 'er vaderlant: en d«

faken toen in beter ftant zijnde, danfe die

feer langen rijt hadden gefien, kregenfe m
de hacr deel in de hoop. Niet dat Brtttm
aen de kant van LHcretm yets t'fijnen voor-
deel konde hopen ; maer hy dacht ten min-
ften, dat, als YiyTarqum/us mocht vernielen,
hy Sextus ook zoude verdelgen ; foo dat ce
gevoelen van minne-nijt fijne wraek-luft, en
de begeerte om Romen te verlofTcn , noch
meer aenprikkelende , hem dacht dat hy
niet min tegen Tar^uitt/tts behoorde aen te

gaen in den ftaet van cenen rechten minnaer»
als van eenen oprechten Romeyn. Dies de
hoop plaers grijpende in 't hert van foo vel©
eerlike lieden , toenfe des avonts by den an-
deren waren, om fich rekenfchap te geven,,
yan *t gene fy wegens hunne genieyne belan-|

gen hadden vernomen, was den ommegani
inder daet heel aengenaem. 't Gebeurde felfi'

dikmaels, dat 'er Raai/a ^ Hermjptius, en f^a

lerta by waren: want Ki/erms gedoogde, da
fijn dochter fomtijts twee ofte drie dagen
bleef by fJermfl/a, welke zederc de eenfaem-
heit van Lncretia hare voornaemfte vriendinne

was geworden. Belangende CUlic, fy had
ook
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ook haer deel aen de ruft van d'anderc: want
jimtlcar hadde haer fijne hoop bekent ge-

maekt: hy bracht 'er ook tijding van Aronce:

hy berichtefe felfs dat, naer den Prins van
Numidie hem gefeyt hadde , Clel.us en SiiU

pitia niet verre van Romen moften zijn: c»

plotma defe geiegcntheit waernemende,om d«
biygeeftigheit van haren aert te laten werken

,

vermaektefe ook tegens haren dank, door

hondertaengename dingen diefe haer vertelde,

Daer waren feif andere rainnaers gelukkig ;

want den Prins van Pomerie wift wel, dat

ihy teederlik wiert bemint van Henmlm» dc

welke toen denkende , dat alle die ten huyfe

ivan hare Moeye waren vergadert, niet en

dachten dan om CUlte te verloflen, genoot

in ruft de winft diefe had gedaen in't hert

van een der deugdelikfte Prinsen des werelts.

Titus aen fijne kant ftont toen foo wel by

ColluttHity hy heel blijde was dat den ftilftant

hem gelegentheit gaf om fijn mecfterfle te be-

jfoeken; Derhalven waren >^r/f/Wo>7// en Z<r-

\mcrateSt die fekerlik beyde hunne belangen

I
hadden buyten Romen» d'ongelukkigfte van

allen, 'tls waer dat den laetften, niet feer

genegen zijnde om fijn hert en fijnen geeft te

lenden daer hy niet en was, meer ruft had als

den anderen. Amilcar 'took op eenen avont.

datfc BrntHs al t'faem leyde in de kamer van

Berm/lia^dïe fich een wcynig onpaflelik vonr,

en by de welke f^a/er/a toen was, gemerkt

hebbende, beftont hy hem te vragen of de

geruftheit van geeft uyt fijn geluk, ofte uyt

/ƒ. DccU B b fijne
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44 C L E L I E,
fijne gcmatigheitj quam; en ook ^rtemidorus
te vragen of fijne moeylikheit was een vrucht
van fijn ongeluk ofte van cle fwacrmoedigheit
van fijnen aert. Aengaende Zemcrates, ant-

woorde Artemidorus y ik mag voor hem borge
blijven , dat hy fdf fijne gerufirheit maekt : en
ik kan voor Ariemtdorus antwoorden , hernam
Zemcrates, dat de gevoelikheit fijns herten,

immers foo veel tegens hem doet als fijn on-
geluk. Indien fy die ons hooren u leven ett

'c mijne wiften, antwoorde Artemidorus , mea
zoude wel fien , dat mijne gevoeligheit mif-
fchienveel beter, dan d'onverfchillentheit die

gy fomtijts hebt , is t'ontfchuldigen ; want gy
iveetwcldat 'rafwefen, 't welk in de liefde

een groot quaet is ,u geen gevoelige fmerraen-
brengt, en dat 'et in tegendeel u van vele an-
dere geneeft. Inder waerheit, hernam Zeno*

crates fcer bevallig grinnikende, gy verv/ijt my
dat t'ontrecht: 'k beken wel, voegde hy 'er by

,

dat ik fomtijts ophoude te gedenken aen de Per-

fonen die 'k niet en fie: maer ik verklaeru,daf

,

foo haeft als ik'erom denk, ikfc bemin als te

voren. Gy fegtdit foo geneuggelik, feyde Her"

miita , dat uyt u wefen wel blijkt , dat gy niet fecr

cn denkt om'tgenegy bemint^ als gy 't nieten

{iet: overmits gy niet kond beminnen dan 't ge-

ne uwe oogen u vertoonen. Noch, hernam y^r-

temïdorHs, is hy niet wel verfekert dat hy altijt

•bemint 't gene hy fiet , want hy is vry onderhe-
vig fekere kleyne vervremdingen des herten,

welke fijne vriendinnen fomtijts feer ongeruft

raakcB ; ea 'c is fckcr, dat ik hem meer aIs eens

in

4i

i
X

i
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11. B O E K. 1^
in twijffel heb gefien , of hy verlicft was , of

nier. Niet dat hy geen fraeye verklaringen van

liefde kan doen: want my gedenkt dat ik 'er

hem vier op eenen dag heb lien fchrijven, de

welke feer aerdig waren; 't is waer, 't gefchie-

de dien dag niet, dan om een deel uytermate

bevallige Juffers wat tijt-korting te geven.

Maer na u te hooren fpreken (feyde Zemcra.

lts root wordende, en te gelijk lacchende)

zoude men feggen,dat ik in mijn leven duy-

fent mael gevrijt hadde: ondertuflchen, indien

ik my wel wilde bedenken, zoude ik 'er naeu-

; licx drie ofte vier vinden, die 'k zoude willen

vaft ftellen rechte vryeryen geweeft te zijn:

noch ben ik verfekert, dat, indien gyfe by

d'uwc vergelijkt, gy niet zoud willen toeftaen,

'^'lldat ikfe met reden foo mocht noemen. Niet,

iii&tl vocgdehy 'er by , ik geloove dat die lieden j wel-

rlkefoo ftoffenophare krachtige genegentheit,
* heviger beminnen, dan andere, die oprechter

zijn; en voor ray,*k meen dat ik foo feer bemin

als men kan beminnen ; en indien fulcxraetmy

foolangduurde,als'tmetfommigeduurr,'kfou-

de den meeft verliefden van alle menfchen zijn,

Maer, om u de waerheit te fegg€n,'t gaet fomtijts

^iAmetmyeer over, dan met ^r//W</o;w,diege-

riil^lBlooft dat'etfijn eer te na gaen zoude, indien men
konde vermoeden dat hy d'eerfte ware veran-

jjrifldert. Voor my, daer zijn felfs uurcn, in dewelke

*tmy verdriet , indien fulcx niet haeft overgaet

;

en in de welke ik geerne yets beloven wilde om
ontflagen te zijn : want hoe men praet, 't vryen

[
jflis al een groote floramer. Ha ! Zenocrates, riep

Bb X Amil'
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i6 C L E L I E,
^m/lcar, indien \ vryen een flommer is> foo
is't een aengename Hommer. Gy moer vaa

gene g^y fegt wel ingenomen zijn, hernam
jHermtH/Ks, dewijle gyfe alsgy'er van die Ilag

geen hebt, u felven maekr. Ey, met verlof,

fcyde toen Zenocrates tegens AmUccir, bericht
my.hoegy 'rmaekt als gy wilt verlieft wor-
den, want ik heb*et in mijn leven meer daa
twintigmael befocht, fonder te konnen 't hoek-
je boven raken. Voor my, antwoorde AmtU
(ar, 'kvinde daer geen groote fwarigheit in;

aU ik een ruflige vrou fie, die wat lichrhcrtig

cn vroiik van geeft ie , en ik gefmt ben een.

kleyne licht-overgaende vrycry te maken,
welke ik verlaten kan als ik wil, en die my
echter foo lang alsfe duurt vermaek geeft; ge-

venne ik my die Perfoon meer als een ander aea
te fpreken ; ik befiefe ; ik prijsfe ; ik breng voort
an tijt tot tijt eenige gemaekte fuchjes , die

rechte fuchten gelijkenen: 'k verhael fomtijts

by*er eenige licdtjea, die ik heb gemaekt,ett
fy 'er toepaft ; my ontfnapt t« met eenig ver-

lieft ver«je, «enig lonkend geficht^ en 'kfegge

haer eindelik dat ikfe lief hebbc, of ik gevent I

haer ten minften te kennen. Daer na , hoe 1

weynig vermaek datfe in mijne foeiighedea

Ichept, geeftfc my vandehare. Danfpruytdc
liefde in mijn hert,c^ een oogenblik daer na
gevoel ik'er yets 'kweet niet wat, 'twelk ik

liefde noem. Want op dat gy*er niet in bedro-

gen wort, 'r is met defe vryerijtjes niet gelijk

met d'andere , waer in de liefde gaet voor de

iioop, dewijl in defe de hoop altijt moet gaea

voor
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voor de liefde ; ja dat men felf moet verfekerr

~
zijn van den aenwas fijner genegenrheit al eer

menfe begint te hebben. De JuiFer echter die

men kieft behoeft foo overdadig aenvallig niet

te zijn , dat hare foetigheit al te licht gewonnen
wort : macr men moet *er daerora geene kiefen

,

welkers hert men niet kan verkrijgen dan door
de fleur i en men moet 'er flechs een Toeken , die

niet al te ftreng, noch niet al te facht zy ; die

geenen byfonderen Vryer heeft en echter veel

van't vryenhout: immers foo weynig behoeffe
fo overvliegend van geeft te zijn: ja 'cis felf beter

dat fy een weynig joolachtig zy in'c vryen; cn 'ri»

eindelik genoeg datfe fchoon, jong, een weynig
vrolik , en niet grillig zy : want alsfe meerder in-

beelding dan oordeel heeft, falie te bcquamer
zijn om een van defe halve meefterlTen te ver-

ftrekken, dewelke men als*t een in 't hooft
fchiet, fondcr wanhoop kan verlaten ;.enwa er
by men echter veel foete uurcn doorbrengt. Gy
breyd dat foo aerdig uyt, feyde f^a/er/a , dat ik

geloof dat*ct Zcmcrates by d'eerfte gelegent-

heit fal beproeven. Inder waerheit , hernam
hy allacchende, 'kmeen dat ik het datelik

zoude befoeken, indien hier eenige Juffer wa-
re , foodanig als Amilcar fegt datfe moet we-
fen: en tot mijn ongeluk kenne ik 'er geen

binnen Romen , die foo gefint zy. Gy kent'er

^> ten minften wel tot Leonte, te Panorme. te

r Syracui'e , en tot Agrigente , feyde Arte-

mtdorus : *k ftae het roe , antwoorde hy al

lacchende, dog milfchien eer ik 'er kanweder-

komen, fal mijne luft al over zijn; want daer

V Bb 3 zijn-
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2ö C L E L i iL,

zijnder wel andere met my overgegaen. Mae
noch, feyde Hcrmtftms^ 'c zoude dunkt my w(
te pas komen, dat wy een weynig beter uw
vootTallen wiften dan wy doen. 'k Weet we
datfe Artcmulorus aen Aromc heeft verhaelt

naer hy hem de fijne vertelt hadde, dog'tzoud
niet billik zijn hem die moeyte aen te doen,
cn \ is veel beter het van u felfs te verfoeken
Mijnent halven , feyde Z<Hocrates^ 'kfal my we
wachten, mijne Hillorie te vertellen : want foc

haeft ik van my wilde fpreken, zoud'er Arte-'

>M/^(7r«/ rulTchen vallen, entegens my ftaende

houden , dat ik my fel ven niet wel kende. En
Yoorrs j om u de waerheit te feggen , ik geloove
niet dat mijne yoorvailen noch van vele behoO'
ren geweten te worden ; en'er zijn fekere din-

gen in mijn geval, die 't goer is niet ruchtbaer

te maken, tot 'et mijn nootlot belieft denftanc

mijner laken te veranderen. Maer voor Arte-

midornsy fijne ruft is'er aengelegen, dat ali«

fijne vrienden fijne voorvallen weten, om fij-

nen geeft te genefen van d'onbillikfte droef-

heit, die oyt'cherte van een minnaer heeft be-

feten: want tot op defe uur heeft hem niemant
konnen wijs maken dat hy ongelijk heeft,

Ondertuflchen , alfoo fijne ruft my feer weert

is, neem ik aen den verteller van fijne Hiftorie

te wefen: want hoewel ik befchuldigt worde
van niet al te vierig, noch al te herdnekkig te

beminnen, fpreke ik echter niet heel qualik

van de liefde: hierom wilde ik wel 't my ge-

oorloft ware , u die van Anemtdorus te verha-

len; want indien de Perfonen welke hier zijn

hem
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TL BOEK. 19
hetn niet doen bevroeden , dat d'overda-

dige gcheyme droefheic fijner ziele onbil-

lik is, fai hy 'er noyt af genefen. Toen
betoonde al de werelt een groot verlangert

om de roeftemming van Artemidoms te

verwerven: want BrutHs was niet .droef te

hooren » oPer een anderen minnaer foo

ongelukkig als hy kon gevonden worden;
Hermrytius wenl'chte uyt een gevoelen van

teederheit Artcmtdorut te mogen trooften;

Amdcar verlangde door een algenieyne nieuf-

gierigheit 't leven van defen Prins te we-

ten ; en FaUria en Hermdtn , door die

de Perfonen van hare kunne genoegfaem

cygen is, hadden ook grooten luft om te

hooren *r gene Zeaocrates hun wilde vertellen»

Benevens dat het de deugdelike Juffers, die

een geheyme verbintenis hebben, ganfch aen-

gebüoren is , met blyfchap te vernemen

»

dat 'er andere deugtfame Perfonen immen
lbo verheft als fy in de werelt zijn. Voor
Aro^ccy dewijl hy wift alles wat Arfem/da-

rus was wedervaren , vermeerderde hy noch

de nieufgierighcit van *t heele gefelfchap:

invoege Aytemtdorus door alle defe door-

iuchte Perfonen foo wierdt geperft , dat

hy eindelik , haer begecren inwilligende

,

toeftont dat Zemcratej fijne voorvallen,

zoude vertellen : dog om 'er niet by te

wefen, feyde hy , dat, dewijlfe Aronct

had gehoort , 'c niet billik ware hyfe

voor de tweede macl hoorde , en dat

hy
I

aeunam heaa in fijne kamer t'on-

Bb 4 der-
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10 C L E I L E,
derhouden. In 'c eerft feyde Arottce dat hj
feer blijde zoude zijn die noch eens te hoo-
ren» dog daer na merkende, dat liy Artemh
^<?*«^ vrientfchap zoude doen, ging hy uyt,
en leyde hem met fich: waer na Zenocrates^
gedacht hebbende op 't gene hy mofte feggen,
deler wijfe begonde te Ipreken , alleen tegen
Htrmtlm» mits hy in hare kamer was.

HISTOHIE VAN ARTE-
MIDORUS.

Hoewel Sicilien niet verre genoeg van Ro-
men is, om met reden te gelooven, dat u de
gewoonten onbekcnt zijn. fal ik niet laten
uw 'er vele dingen van te feggen, die ik valt
ftelle dat gy niet en weet: want, Me-vrou,
om oprechtelik te fpreken,de Romeynen ver-
achten foo geweldig alle andere volkeren , dat-
fe fich gelooven ongelijk te doen, alleen door
't weten van hunne zeden. Benevens dat onfe
Juffers, lbo llreng niet zijnde als hier,'tgoet
is dat gy weet 't algemeyn gebruyk van ver-

fcheyde plaetien , waer af ik u heb te fpreken,
uyt vreefe dar gy in *t byfonder niet veroor-
deelt die gene, welke raken de dingen die
*k u moet verhalen, 'k Sal u dan feggen,
Me-vrou , dat Sicilien rechrevoort zijnde die

den handel drijft op Africa en Italien; foo
wel als dien van Italien, tan Grieken-lant,
en van Afia, men mag feggen, dat dit beroem-
de Eylant't gemeyne vaderlant is van defc ver-

fcheyde Natiën; en*er is foo grooten vermen-
ging gefchiet van defe verfcheydcne lieden

naer
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naer de plaetfen daer hunnen handel mceft

valt, dat men, uytgenomen tot Panorma,by-
naer nergens vint de rechte zeden van 't lant.

En 't feldfaemfte is, dat bynaer alle de Zcc^
lieden , behalven die welke ik koom te noe-

men , fekeren geeft hebben aengenomen, die

cenigfina trekt naer volk daerfe aen grenfen.

Jnvoege dat de zijde van MelTena, die ra'eer-

tijts Zangle hiet, ten tijde dat men fegt fy

van de reufen bewoont wiert j,over een komc
met die van Rhegio. Acngacnde de zijde die

aen de Jonifche zee grenft, daer is cenige

lichte gelijkenis met de Aüatifche zeden en

tuiTchen die van Heradea en Agrigenten mee
de Africaenfche zeden; maer belangende Le-

onte, zijnde de plaets daer ArtemtdorHs vaa

daen is, de gewoonten zijn 'er gemengt, en

trekken gelijkelik na die van alle defe ver-

fcheyde volkeren, en naer die van het lant.

OndertufTchen , om in 't algemeyn te fpre-

ken , in alle defe verfcheyde plaetfen is vryig-

heit en vermaek genoeg : en ongetwi jtFelc

zijnder weynige andere in de werelt , welkert

verblijf aengenamer is. Want boven dat het

lant fchoon , vruchtbaer , overvloedig, en feer

! vcrfchietende valt, worden 'er vele lieden van

verftant gevonden, 't Volk in 't gemeyn

heeft 'er foo grooten, dat men vermoed fy het

al tê hebben , en om defe reden een weynig

ongeftadig en bedrieggelik zijn. Maer alfoo

ik u bynaer niet heb te fpreken dan van Le-

onte en Agrigenten, fal ik u niet feggea van

d'andere Steden vaa dit vermaerde Eylanr.

Bb 5
'kSal
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'k Sal felfs niet lang blijven ftaen om u rai
d'eerfte te fpreken^ mits ik 't niet zoude kon
nen doen , fonder u te veel dingen te feggei
van de Prin^efle der Lcontinen, fufter var
ArtemUorus» welkers gefchiedenis ik u rech-
tcvoort niet moet verhalen. Vcrnoegt u dan
met te weten, dat, gelijk het lam der Leoa-
tinen bynaer *t vruchtbaerfte is van 't Eylant,
*t ook fchijnt dat de vermaeklikheden aldaei
op het teederfte zijn, uyrgenomen tot Sira-
cufe, en Agrigenten, alwaer ik meen, met
verlof van yfw/W, temogen feggcn dat alle
d'Africaenfche geneugten zijn overgekomen.
Onderwijle, om datelik te raken tot 't voor«i
naemfte der gefchiedenis, die *k u heb te
verhalen, fonder tijr re verfuymen met u te
feggen alle die kleynigheden, welke in al de
vryagien van de wcrelt bynaer gelijk zijn,
moet gy weten dat defen doorluchten Ramp-
zaligen, broeder is van den tegenwoordigen
Prins der Leontinen; en van de wondere Prin^
^efle, welke nu een berg-plaets heeft by dea j
Koning van Clufium : en dat hy, uyt'er acrc'^
van edelen inborft zijnde, al vroeg in ftaet
was, om te verdienen de hoog-achting der
gene die hem kenden. Van fijn Perfoon feg
ik niets, want gy fiet dat hy wonder wel ge-
maektis: maer aengaende fijn verftant , hoe-
wel gy merkt dat hy 't uytermate groot heeft,
durve ik u echter verfekeren , dat gy het noch
niet recht en kent: want fijne moeylikhedeu
hebben hem van fmlikheit verandert, en hem
gelaten een onvcrfchüleutheit> en traegheit,

welke
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km II. BOEK.
^relke maekt dat hy niet meer eti heeft de

'

fclve bevalligheic, die hy eerrijcs in den om-
megang had, en die hy noch hebben zoude,
indien de blyfchap hare gewoonlike plaets ia

^ fijn hert quam te hernemen. Belangende fijno

gematigtheit , die is ongetwijfFelt teeder en
' liefd-dragende : hy bsmint d'eere, en hy is

*^ uytermaten erkennende, hy houd ook aitijc

^ ftaende, dat d'ondankbaerheit van allé gebre-

« ken het grootfte is, Hy is uytftekcnde mild.

ï.: ja felfs ten hoogften rechtveerdrg ; eindelik

jri weynig menfchen hebben nveerder verdien(t

mi aU Artem'tdorus, 't Is waer dat hy niet even

beleeft ii,^ tegcns lieden die hy niet en acht;

l. en dat hy eeniglihs helt naer fich niet te fet^

m ' ten dan na 't gene hem behaegt , en fich met

al 't overige niet te bekommeren. Artemi'

\- dorns dan geftelt zijnde als ik u hem kome te

ll . vertoonen, en zijnde in een feer bly-geeftig

E hof, wiert verlicft, foo haeft hy was we-

K der gckeert van een reys , die hy in Grieken-

W' lant had gedaen: en dat op een dochter

die inder daet ganfch beminuelik is. Niet

datfe overgroote fchoonheit heeft ; ma er fe

heeft een foo grooten bevalligheit , dat

'er de fchoonfté benijden, en d'ongevoe-

ligfte beminnen. Want boven datfe van

perfoon wel gemaekt en oneyndig behacg-

gelik is, heeftfe fekeren foecen en vleyen-

den geei, die niemant af-wijft » en in 't

tegendeel yder aenhaelt. Sy heeft hem
felfs niet al te luyd-ruchtig , noch al te

ernft.haftig, en'cr onderhoudt is een foo aen-

Bb <J trcb;-
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34 C E L I L E,
trekkende voeglikheir, dat het geen wondci
is , dat 'er Artemidorns door wierr aengelokt.
Benevens dat, om de waerheit te feggea, ik
meen te mogen verfekeren , dat defe dochter,
welke Clidamire heet, byna foo feer tot hem,
als hy tot haer, was genegen: ten minften
gaffe hem ten eerften duyfent en duyfent tee-
kenen van hoog-achtfng, die hem deden ge-
looven, datfe wel begeerden dat hy hare ke-
tenen droeg. Arttmtdorft6 wiert*er dan foo
op verülngert, dat noyt minnaer krachtiger
heeft bemint. Cltdamtre maekten echter eeni-
ge lichte fwarigheit haer te verplichten om
hem te beminnen, mitsfe wel voorfag dat de
Prins der Leontinen niet zoude goet vinderf
dat ArtemtdovHs haer zoude trouwen, dewijl
hy haren Vader nietihad bemint. Maer im-
mersfich liefkofende met de hoop, dat de
liefde van Artcmtdorns defe hinderpael zoude
te boven komen

, gedoogdefe niet alleen fach-
jesde liefde van defen Prins, maer. indien
•t geoorloft is te feggen , fy droeg eenigfms
forge om fijne liefde re doen aengroeyen, en
fe quam eindelik foo verre, datfe hem gaf
alle d'eenvoudige teekenen van genegentheit

,

welke een deugdelike dochter kan geren aen
een man diefe gelooft *t eenigen dage te mo-
gen trouwen. Want alfoofe feer aerdig en
heel teederlik fchrijft; kreeg Artemtdorui ^zn
'er een groot gétal brieven ; en hy was een ge-
ruymen rijr de gelukkigften minnaer van de
werelt. Dog eindelik wiert fijn geluk geftoorc
door den Prins fijnen broeder, die, fiende

dat
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II. B O E K. 3^
datdefc liefde yry gefchal in fijn hof maekte,
hem fulker wijle daer over aenfprak, die hem
dede begrijpen, dat hy noyt zoude toeftaen,
dat hy Chdamtre ttoude. Artemtdorus dede
echter alle mogelike dingen om hem van ge-
voelen te doen veranderen , hoewel *t geen
fchijn hadde: en den Prins der Leontinen,
fiende met hoedanigen vierigheit Artetn/dortts

hem aenfprak, verbood hem niet alleen te
droomen van Ci/damire te trouwen , maer felfs

:t vanger te befoeken: en verklaerdc hem, dat,
i| indien hy hem niet gehoorfaemde, hy die
««Édochrer zoude beftellen ter plaetfe alwaer hy

fe niet zoude konnen fien. En voorts flende,
'idat Affemfdorifs fijne wijfe van leven niet ver-
landerde; en dat, fchoon hy CitJ-imtre had
laten verbieden 't befoeken van fijn broeder

|liiet te gedoogen, fy niet naer liet hem op te

[houden, ofte by een verwante diefe had, ofte
fby een vriendin, gaf hyfe in bewaring van haer

|t*'^die *c opficht heeft over de Nonnen rot Leon-
t te die Ceres zijn toegeweyt : en hy dede *t foo
' veel te lichter, om dat Clïd.imire ,geen moeder

^ hebbende, hy felfs *t belang van defe dochter,
die feer rijk is, tot een dekmantel nam. On-

|r. dertulTchen bevont fich Artem/dorus in d'uyter»
fte droefheit: want Chdamtrie was in een ge-
wijde plaets, alwaer geen middel was om ee-

\

lig gewelt te gebruyken. Aen d'ander zijde
defe dochter, die heel werelts is, verdroot
d'eenfaemheir ioo gruwelik, datfe geduurig
niet dede als jammeren, fy wiert'er felf fiek :

len Artemfdorns diefe beminde op de teederfte

Bb 7 wiji^
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|6 C L E L I E,
wijle die men kan beiii innen, naer onnutteli-

te hebben befochc alle wegen van foetigheii':

ofre van gewelt. om den Prins fijnen broedt >

van finnelikheit te doen veranderen j ofce or
Cl/dimire uyt de plaers daerie was te lichten

vreefende datfc van queUing zoude ftervcn

liet hy den Prins der Leontinen aenfeggen

dat hy, om fijne hertstocht te genefcn, wa.

gefint een reys te doen, mits dat men, foc

haeft hy ware vertrokken, Clidiimire zoude
in vryheir ftellen, ofte haer ten minftcn by

een Me-vrou vaa Itaet te laten, die voor haer j

mocht borge blijven. Waer na verfcheyde 1

Groote hun raoeyende raec dcfe faek by te
j

leggen , verliet defen rampzaligen minnaeï
J

fijn Mee fterflTe om *er te verloflen , en hy ver-

liet fijn lant uyt een loutere drift van liefde:
|j

want gy moet u niet inbeelden, dat hy voor c

had eens te droomen Cltdimne niet langer ta

beminnen: in 't tegendeel hy was noyt foo ver- :

lieft geweeft als toen. Vertrekkende fchreef i*

hy 'er ook den fchoonften en beweeglikften 1

brief van de werelt, die, hy liet aen eenc ver-

troude van fijn vryery, met la ft om hare i

vriendin te feggen, dat hy alles aen haer bc' ;

lang op-ofFerde, da: hy fich in fijne bal«ié

lingfchap zoude gelukkig achten, indienfe

hare genegentheit t'fijuwaerts behielt, gelijk

hy de fijne voor haer zoude bewaren : haer

verfekercnde, dat, foo haeft hy konde ver-

nemen dat men hem niet langer ten naeuftea
nafpeurde, hy onbekent zoude komen bin^

nea Leonte, om 'er te fiea, ea omfe mee
hare
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hare tocftemming weg te voeren, indienfe
hem genoeg beminde, om haer aen fijn geluk

" onfcheidelik re verbinden. Verrrekkende be-
val hyfc de Prinses fijn fufter , en aen alle de
vrienden en vriendinnen die hy re hoof hadde:
ja hy vergat ganfch niet van al 't geen een

- trou minnaer behoord te doen. Waer na hy
in een fchip ging dat weder na Regio voer,
met hem nemende al de brieven die hy van
C//^^w/Vf hadde , als d'eenige vertroofting,

' welke hy geduurende fijnebailinglchap, kon-
de hebben. Want 'k had u vergeten te feg»

gea,datdea Prins der Leontincn lich niet had
verplicht Cüdamire tc latca gaen uyr de plaets
daer hyfe had beftelt , dan ouder voorwaerde

,

dat Artcmtdorus uyt 'et Eylant zoude vertrek-
ken. Siet daer dan hem gefcheepr, omeenreys
te doen, dieniet lang molle duuren ; maef
gelijk de zee van Sicilien heel forgelik is, ee-

nen onftuymigen wint zijnde opgeftaert dreef
het fchip, daer Artemtdems in was, tuflchen de
klippen foo beroemt door de fchip-breukeu
diefe hebben veroorfaekt, en onder de namen
Fan Scylla en Chiribdis bekent zijn. *t Is waer
dat het geluk van Artemtdorus wilde, dat den
fchipper. voorgenomen hebbende totMeflena
te loflen, alwaer't onwéer hem had gedreven fijn

fchip. 't welk gelukkelik door die vermaerde
klippen geraekt was, reddeloos bleef fitten op
een zant-plaet, niet verre van de llrant zijnde.

Die 'er in waren , toen fiende dat het water van
alle kanten in liep, befloten hun fwemmende
cc bergeu. Aengaende Artcmfdorus^h^y dedcia

dit
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j8 C L E L I E,
dit geval fijne [liefde uyrmunten; want in

cerft niet geloovende te konnen ibehoudei

een kasje, in 'c welke alle de brieven warei

van fijn meefterfle, en niet konnende befluy

ten die te verlaten , bleef hy de iaetfte in
*

fchip. Maer eindelik dit kasje op twee rie

men kruysling gebonden hebbende vaft ge-

maekt, en die riemen aen een tou dat hy obj

iijnen linkeren arm dede, wierp hy de riemen

in zee, en fprong'er felfs by, met fulkeo

kracht fwemmcnde, dat hy den oever kreeg,

en behielt de dierbare teekenen die hy hadde
der genegenrheit van Cltdamtre, Daer wier-

den 'er ook vele van die in zee waren gefpron*

gen gebergt: dog daer bleef'er ook een deeU
Ondertuirchen alfoo defe fchip-breuk dichte

by MelTena gefchiedc, ging Artemt lsrHs der*

waertSj maer hy quam'er in eenen deerliken

ftaet, want alle fijn toeruftmg was vergaen:

'f ongeluk had felfs gemaekt, dat al Tiju volk

was gebleven, en indien hem niet ware voor-

gekomen dat hy een'man totMeHTena kende,

die eertijts by den Prins fijn Vader had ge-

weeft, hy zoud'et niec hebben weten te ftel-

len: want den Capiteyn van fchip, daer hy
mede over quam , was niet van Leoiite : nevens

dat hy fclf ellendig zijnde niet in ftaet wa*
om hem te konnen helpen. Artemtdorus Ara.

tot Meflena komende had 'et geluk van 'er te

vinden die hy focht: dog alfoo hy'er niet

wilde bekenr zijn, voor die hy was, verander-

de hy van kleed, en nam dat van een flecht

Coldaet , ook had de man , by wien hy onder-

gane
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II. B O E K. ;9
ftant kreeg , geen vermogen om hem naer

fijnen ftaet uyt re ruften. Vorder vond j4rte^

mtdorus eenlge foetigheit in y geduurende fij-

ne ballingfchap , Tich felven meefter te wefen

,

en niet onderworpen te zijn alle plechtighe-

den , welke de Perfonen van fijnen ftaet on-

fcheydelik volgen , wanneerfe bekent worden

In de fteden diefe doortrekken. Hy vontfich

echter genoeg bekommert met te kiefen na

wat plaets dat hy gaen zoude : want in den

ftaet waer in hy was, wilde hy naRhegio niet

trekken, om dat hy'er te veel lieden kende :

invoege dat hy , naer alles wel overdacht te

hebben , befloot na Heraclea te gaen , alwaer

hy hoopte licht te konnen vernemen wat'er

binnen Leonte omging. Hy dacht felfs

*them voordeelig zoude zijn dit befluyt te

nemen , mits 'er toen oorlog was tuffchen

den Prins van Agrigenten » en den Prins

van Heraclea, over de Landtfcheyding van

die twee kleyne ftaten. Want gelijk gy
weetj Sycilien is in foo veel verfcheyde heer-

likheden verdeelt, datfe by naer noyt in vol-

le vrede konnen zijn. En dewijl den Prins

van Leonte vyant was van den Prins van

Agrigenten , geloofde ArtcmtdorHs , dat , in-

dien hy de wapenen regens hem voerde, den

Prins fijnen broeder fulcx komende te ver-

nemen, 'them zoude dank weten, en fich

miffchien laten berouwen *t gene hy tegens

't belang van fijne liefde had gedaen. Niet

dat ArtcmtdoYHs ^ alfoo hy rechrveerdig is,

niet wift dat den Prins van Leonte fijn broeder

Ott-
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ongelijk hadde te haten dqn Prins van Agr
genten

,
die een man is van feer groote ve

dienften maer immers dewijl hy den oorlo
wiJde volgen, dede hy niets regens de billik
hcit. liever de zijde van den Prins van Hera
clea re kiefen

, als van een ander die fijn broi
dcrvyantwas. Hy vertrok dan , naer hy eei
maent te MeOena was geweefl:, met voorne
men om fich onder de hoopen vanHeraclea t

begeven: maer derwaerta gaende ontmoeted.
Hy eenige loopers van den Prin« van Agrigen
ten. Alfoo hy niet wilde gevangen worden,
dede hy wat hy konde omfe te mijden. Hv
iiadde fich ge voegt by tien of twaelf Ruyters,
die hem ontmoet waren, en naer 'r Leger van
Heraclea keerden; hy maendef'aen om 'er te
verweeren, en ly verweerden hun inder daet
ook foo kloekmoedelik.dat'er noyt foogroor
ten noch foo langen gevecht tufTchen foo onge-
iijken getal is geweell: : want d'Agrigenrinen
waren viermael fterker dan die vanHeraclea.
Aengaende ArtemuiorHs, hy dede fulke won-
dere dingen, dat alleen blijvende vechten, die
hem omringden beüoten hem 't leven te be.
houden, onaengefien de halsfterrigheit die
hy had van fich niet te willen overgeven; en
inder daet, watfe ook mochten feggea . hy gaf
't niet op ; en fy moften hem dwingen *t leven
te behouden

, naer dat fijnen degen was gcbro»
ken. Onder de Agrigenrinen was een Overfte
van aenfien, genaemt TertUes\ die dele daet
al te kloek, en al te groot ac)irc , om van
een flecht foldaet, g.elijk hy aen fijne kleede.

rea
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ren fchcen ,

gedaen te worden. Benevens dat

hy yets foo edel , en foo groot in fijn welen

fag, hy geloofde dat hy defen Gevangen an-

ders behoorde te handelen als een ander. Hy
liet hem dan forgvuldelik bewaren, en naer

een deel van de fijne te hebben in 't Leger

gefonden , ging hy niet fijn ieflen defen Ge-

vangen brengen aen den Prins van Agrigen-

ten, die voor twee ofte drie dagen was ge-

trokken naer de Stadt, van welke hy de naem

voerde. Artemtdonts was ongetwijftelt heel be-

droeft gevangen te zijn van een Prins , die

met den Prince van Leonte fijnen broeder foo

groote gefchillen had, dat menfe noyt hadde

konnen vereenigen : want hy geloofde, dar,

indien hy bekent wiert voor die hy was, den

Prins van Agrigenten daer uyt groot voor-

deel zoude trekken . en dat den Prince van

Leonte Cltdcimire milTchien te harder zoude

vallen, mirs hyfe mocht aenfien als d'eenvou-

dige oorfaek van defe moeyelike voorval.

Hy hoopten echter niet bekent te worden

:

want tuifchen Leonte en Agrigenten viel

toen geen grooten handel : benevens dat hy,

hebbende vernomen hoe den Prins, by wel-

ken men hem leyde, was in een Cafteel»

'twelk hy in 't hoogft van de Sradt had doen

bouwen, meynde dat hy lichtelik van weynig

volk zoude befien worden: dathy niet dan de

moeylikheit van de gcvankenis zoude te lijden

hebben, en dat hy in eenige algemeyne wiirc-

ling der gevangenen fijne vryheit zoude we-

der krijgen. Hy dacht felf omfichte trooften,

dJiC

I
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dat de oorlogen, vallende tulTchen fulke kle^
ne ftaren, als die van Heraclea, en van Aer
genten, felden lange duuren: dies geloofd

, dar hy niet anders had te doen, dan Tic
niet bekent te maken, en fijne gevanken! t
Itantvafteiik te verdragen. Dit dan vaft heb i

Dende voorgenomen, liet hy fich voeren wacmen wilde. Maer, Me-vrou, eer ik u feog(
op wat wijfe ^rtenudorus den Prins van Agri.
genten wiert aengeboden , en ii te verhalen
op hoedanige manier hy 'er af wiert onthaelt,
moet ik u in 't lange fpreken en van den Prins
die men hem aenbood, en van de Princes fijn
dochter, en van een ander Perfoon van de
lelve kunne, die een groot deel heeft in defe
Hiftorie, op dat gy, hoorende 't geen ik 'er
u at fal verhalen, in »t vervolg van mijne ver-
telling te meer vermaek moogt vinden; want
voor my ik kenne feer geern de lieden van de
welke men my eenige gefchiedenis vertelt;
Hierom moet ik u feggen. dat den Prins van
Agngenren een feer doorluchtig man is in alle
dingen: fijn gedacht, welk dit Vorrtendom
toekomt, is nier alleen feer edel, en heel out,
maer ook feer vermaert, om dat 'et fich kloek.^
moedelik flrelde regens de dwingelandy van
den wreeden Phalaris , welke vereeringen gaf
aen de gene die nieuwe ftraffen uytvonden , en.
van wiens onrechtveerdigheden de Agrigenti-
nen fuiken fchrik hebben, darmen noch fijne»:
naem niet durft noemen, ten zy om hem te
vervloeken. Want om t»onderhouden den
naet diefc hem toedragen, en dien eeuwig re

doen
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II. BOE K. 41
loen duurcn , vertoonenfc eenen dag in'tjaer,
tiet vervloekingen, den koperen ftier, ^die

!en man genoemt PeriUu4 had gemaekt, op
lat m*er in floot alle die den Dwingelant
soude willen doen fterven ; en dat wanneer
n*er een groot vier rondom ftookte, welk
lun op de wreedfte wijfe van de wcreit ver.
jrande, *f geluyd datfe maekren, brullen ge-
eek , en 't volk die \ hoorden re min mocht
^ermorwen. Uyt defen eenigen vont die men
lad gevonden om Phalarn te behagen

, moogt
oordeel en hoedanig defen Dwingelant mofte

ivefen
:
hy dede echter eenmael in,rijn levca

sen daet van rechtveerdigheit. want hy liet in
delen koperen ftier ombrengen, hem die den
felven hadde ver9iert. hoewel hy gewoon was
t€ beloonen die diergelijke dingen uyr-
irondcn. Maer indien hy rechtveerdig wai
regens PertUus , de Goden waren ook recht-
ireerdig tegen hem, dewijle hy naer duyfent
en duyi'ent wreetheden ftierf in den eygen
koperen ftier daer Per/Ut^ in was geftorven:
cn den haet die de Agrigentincn hem toedroe-
gen was foo geweldig, datfe, overmits fijne
lijf-wachten in 't blaeu gekleet gingen, en dat
fy't waren die gebruykt wierden om fijne
wreedheden uyt te voeren, die bevallige ver.
we verboden aen alle die onder hun rtonden.
En inder daet *t is niet over *t jaer dat de Prin-
ses der Leontinen, ter bede van een vriendin
diefe heeft , welke op defe verwe feer is ver-
nibbelt , de felve weder heeft in gebruyk ge-
bracht. Dog om weder te komen daer ik

was^
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was , den Prins daer ik af fpreke, zijnde uy
een oude geüachc, en vyanc van defen wree:

den Dwingelant, is in eerbieding tot Agri
genten. Benevens dat , fchoon hy niet acht-

baer ware dan om üjn eygene deugt, zou-

de hy van fijne Onderdanen feèr ge-eert wor^

den: want bovendien dat hy de Stadt by na

regeert als of het een gemeyne regeering

ware, foo heeft hy vcrftant, geleertheir, be-

quaemheit, en ervarentheit : hy is een goet

krijgs-man . een grooten Vcid-overfte : hy weet
fijne hoopen in een naeuwe krijgs-tucht te

houden; en hy verftaet wonder wel de konft

yan fich re doen vreefen , en beminnen , van fij-

ne foldatcn in 't by fonder , en van fijne Onder-
faten in *t algemeyn. Hy heeft , dat meer is,

t'eenemael het doen van een man fijner geboor-

te : want hy is foet , beleeft, en verplichtend»

,

Toornemelik regens de Juffers. Hy verftact en

fpreekt veerdig velerhande talen; hy bemint

de gelecrtheit en alle fraeye dingen ; hy is

heerlik en mild ; en heeft 'et herte gevoeliken

geraekt van de rechte heerlikheit. Hy pleegt

al de vermaeklikhedcn der eerlike lieden : en
' hy behout een feker geeftig wefen , welk
aen alle die hem kennen doet flen , dat hy 't

herte fcer gevoelig tot de liefde heeft ge-

hadt. Maer indien defen Prins grooten lof

weerdig is, hy heeft een dochter fijns weer-

dig, ja weerdig de verwondering van al de

werelt. Ph/oM/cff dus heet de Prinses van
Agrigenten , is d'aenvalligfte Perfoon des

aerdbodems ; want gy moet weren, dat, al-

foo

J
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foofe de Princes haer moeder leer jong heeft

^ '1 verloren , en dar haren doorluchten Vader
- feer befig Is geweefl: met rerfcheyde oorlogen,

• in de welke hy groote eer heeft behaelr, in
• plaets vanfe tot Agrigenten te laten, haer te

' Lande dede optrekken in een treffelik Ca-
' fteel dat hem toekomt. Ondertuftchen toen-

^ ff in de werelt re voorfchijn quam , ver*
'

i fcheenf'er met alle bedenkelike begaefthe-
I den ; en men mag fonder liefkofery verfe-
*i keren , datfe hondert dingen kan , diefe
t^* noyt geleert heeft, en diefe moet geraden
!i hebben. Aengaendc haer Perfoon

. fy be-
lt haegt oneyndelik, en hoe menfe meer fiet j

hoefe meerder behaegt. Sy heeft fwarr, fijn,

en blinkend htyr : eeu middelbare lengte,
t' maer foo aengrnaem , en foo edel , dat
Cl, men geen fraeyer kan hebben. Haer doen
if h vry en natuurlik, en fonder eenige ge-
r. maektheif. fy heeft het aengeficht lang-
^ wcrpig, de verwe glad glinfterende, ja felf
hl blofende genoeg, wanncerfe in een van die
V friffchc dagen is , de welke alle fchoone
i . foo voordeelig zijn. Sy heeft de mont heel
if» :

befneden , een foet, geeftig, en verplichtend
\f'\ lachje. Belangende d'oogen, fy hcefrfe ver-
ij i wonderens weerdig , wantfe zijn foo vol
1.

1
Tier en geeft , en van ten foo flikkeren-

F J den fwarr, dat, hoewelfe uytnemende foe-
i tigheit hebben , men den glans naeulicx kan
r'

I verdragen. Ondertuflchen ontftaet uyt alU
i dcfe trekken foo zedigen wefen in hefi

S^engcficht
van Ph/hme , dat meo aen
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de dtugt harer ziele niet kan twijfFelen, nocb

ook aen de fnedrigheit van haren geeft alleen 1

lik uyt haer gelaet. Niet dat wanneerfe b) 1

lieden is die *er niet behagen, en diefe weynigi

acht. fy niet heeft fekere koelheit,die fondet

onbcleeft te zijn, yct geroeligers heeft vooni

diefe raekt, alsfe ecnig verftant hebben, dans

felfs de ftrafheic van een ander perfoon. Sy<

is echter altijt foet^maer uyt grootmoedigheia

endoor oprechtigheit, van dewelke fy fichi

ccn hebbelikheit gemackt heeft , valt 'et haert

niet licht die bedrieggclike troetelingen te<

plegen, waer in byna alle de vrouwen va

*t hof foo overbodig zijn. Maer ook, vootj

een Perfoon diefe bemint , is 'er geen Prin^ei

op den ganfchen aerdbodem, die hare teeder-

heit verplichtcnder, ofte ernftiger weet te be-

tuygen ; want wat verfintfe niet om hare

vriendinnen te verplichten ? hare genegentheiC

felfs is weldadig en mild: ja al haer gevoelen

is foo billik en foo edelmoedig, datfe noyt^

denkt ofte feyt , dan 't gene fy behoort te feg-

gen en te denken. Aengaende *t verftant,

fy heeft 'et tot verwonderens toe, wantfei

fpreekt net, geeftig , en te gelijk natuurlik.

Sy verftaet grondig ai 't gene men fegt , en

beantwoort het infgelijcx: Sy fchrijft foo foc-

te en foo overaerdige briefjes , en met foo

lichten en natuurliken ftijl , en die een Per»

foon van ftaet foo wel voegt, dat menf'er

niet genoeg over kan prijfen. Maer't gene

in Phtlonice meeft is te verwonderen, is datfe

heeft een beftendige deugt, fonder woeft te

zijn;
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zijn; datfe d'eer bemint boven alle dingen^

datfe 't herte teeder en den geeft belet heeft;

en dat hare vrientlchap te gelijk ftantvaftig,

aengenaem, en oprecht is. Sy is ook Teer

behendig in alles watfe aen vangt, want men
kan niet beter danflen als fy danft, fy kan
echter defe tijtkorting fonder groote moey-
likheit derven, want f'is noyt ergens op ver-

flingert. Sy is jong en te gelijk wijs : fy heeft

oordeel fonder ervarentheit , en voorlichrig-

heit fonder hoovaerd, en eindelik fy is foo

volmaekt^dat men niet op 'er weet te feggen,

dan datfe eene deugt te veel heeft; feker zijn-

de datfe foo zedig is , datfe haer felven niet

genoegfaem kent: ten minften fy praet als

offe haer felven niet en achte gelijkfe behoor-

de, 't Is waer datfe üch felfs op foo vernuf-

tige wijfe befchuldigt, dat hare eygene woor-
den haer leugenachtig maken; wantfe feyt foo

geeftig datfe niet geeft genoeg heeft, datf'et

niemant wijs maekt, hoewel al die met 'er

omgaen , feer veel van haer houden. Onder-

tufl'chen moet ik u noch feggen » dat ter fel-

ver plaetfe een dochter is, wiens vader 'r ge-

bied heeft over 't Cafteel van Agrigenten

,

<lie in de vrienrfchap van Ph//omce een groot

<leel heeft, en die't ongetwijft'elr ook verdient

te hebben, Want boven datfe fchoon, en
van een fraey gelaet is , heeftfe fekeren foeten

«n verplichtenden geeft, die behaegt: en aen-

lokt alle die haer naderen. Sy weet flch na
allerhande flag van lieden te voegen : fy

fpreekt wonderlik wel van alle dingen: die
• ir, DecL C c bv'cr
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by 'er zijn fchijnen haer noyt te verveelen; ea
fy heeft alsfe wil fekere zedige vrolikheir , de
welke meer vermaekt dan die overmatige biy-

fchap welke men fiet in fommige Perlbnen.
die voor heel geneuglik doorgaen. Defe
dochter , die Berehfe heet, heeft daer-en-boven
foo liefd-dragenden geeft , datfe byna de voor-
naemfte eer doet beftaen in hare vrienden en
hare vriendinnen wel te konnen beminnen:

alfoo PhiloMtce haer groote genegentheiten
toedraegtj isfe gemeynelik by'er. Deu da

dat >^r/fw/Vör^y op 't-Caftcel van Agrigente

wiert gebracht, was fy by defe Prinses , toe

zijnde in een groote zael,by den Prins hare

Vader, die 'er met vele andere Me-vrouwe
leunde tegen een overftek, dat op de plaet

van 't hof uyrfag, om 'er twaelf wonden
fchoone peerden, die men hem onlangs ha

gegeven, te toonen: mits de Prinses fijn doch
ter voor des anderen daegs gefeifchap ha

verfprokcn om te jagen , begeerde hy , dat i

en Boeifjè^ tot defe vrolike feeft, daer uy

kiefen zouden dicfe wilden. Dewijle fy da

befig waren met het beflen van defe fchoon

peerden , die alle heerlike dek-kleeden had

oen ,
quam TenlUs die Artemidorus had gevan

gen in defe zael, gevolgt van fijnen Gevan
gen; want wat aengaet die hem geleyden,

i>leven aen den ingang van de deur. Gy wee
dat Artemidorus een ftatig wefcn heeft , en g
fult my Hchtelik geicoven als ik u feg, dat h

naer Tich trok 'r ceficht v#n den Prins va

Agrigcnten;, van de Prin^cfle rhfUmce, van

dt
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de bevallige Bereitfe^ en van al 't overige ge-

feiichap; want al-hoe-wcl hy niet dan een

flecht kicec aen hadde, liet hy niet wei-voe-

gende te zijn^ en de fwier te hebben van eea

man van fl:aet,fchoon hy in 't voornemen dat

hy had van fich teverbergep, meerder eenvou-

digheit , nabootfte , dan hy in fijne gewoone wij-

fe van doen pleegde. *r Is waer dat hy Me-
vrouwen llende , ja wel-gemaekte Me-vrouwen»
niet konde laten die feer hcufchlik te groeten:

cn'er een groote gefteltenis te geven, om een

goet gevoelen van hem te krijgen. Onder-

tnflchen Tenlles die hem den Prins van Agri-

genten aenbood,'t woort nemende, foo haeft

hy fag dat defen Prins geftelt was om naer hem
te luyfteren: Heer, feydc hy, ik kome u aeu-

bieden defen Gevangen , die ik verplicht ben

in oprechtigheit re prijfen, om t*ontfchuldi-

gen de fwakheit der gene die hem gevangen

hebben, en u gelegentheit te geven om de

kloekhcit wel t'onthalen. Want om tc fprc-

ken met d'openhartigheitvan een eerlik man^
die de kloekmocdigheit in fijn eygene vyan-

den moet prijfen, 'c heeft my fomtijts lichter

gevallen vijf hondert mannen op de vlucht te

drijven , dan defen dapperen man t'o verwinnen.

*t Is hem felf foo moeyelik geweeft fich over te

geven naer dat fijnen degen was gebroken , dat

ik geloofde verfchult te zijn ,u van fijne kloek-

eit te berichten, op dat gy hem doende onr-

alen naer fijne verdienft, 't hem berouwe

fijn leven in gevaer geftelt te hebben om
uwen Gevangen niet te wefcn. \ Is d'cdel.

Cc 2 moe*
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moedige overwinners foo aengeboren j feydiv

toen Artemidorusy te prijfen de kloekheit vaj.^

de gene dlefe hebben overwonnen, dat il

ganfch geene verwaentheit trekke uyt den lo

die gy my geeft. Die u prijft;, hernam dei

Prins van Agrigenren, is felfs dapper genoeg
ora te maken dat men groote lof uyt fijn prij

fen mag trekken ; en indien gy hem , in eeni
ge forggelike gelegentheit voor hem, hac
gefien , gelijk hy u in een gevaerlik treffer

voor u heeft gefien ^gy zoud ongetwijffclt var,

fijne dapperheit fpreken. gelijk hy van d<

uwe fpreekt. OndertufTchen alfoo 't groot
liert dat gy hebt betoont, en de fwier van u
aengeficht my bereyden om lichtelik tegeloo-
ven, dat gy uyt een doorluchtig bloet zijt,

hoewel uwe kleederen niet dan van een flech

Officier fchijnen te wefen, fegt my van wat
plaetfe gy zijt; hoedanig uwen ftaet is; en
uyt wat beweeg-reden foo dapperen man aU
gy fich aen d'onrechtveerdigfte zijde heeft

begeven: want ik hoor wel aen uwe uyrfpraek
dat gy niet en zijt van Heraclea, fchoon ik

ook wel merke dat gy uyt Sicillen zijt. Dog
nacr befloten te hebben dat gy uyt Sicilien

cn niet van Heraclea zijt, beken ik nie

eygentlik te konnen feggen ofte gy van Sy
racufen, van Panorma, van Ericia,van MeH
fena, ofte van Leonte zijt, hoe Welmy dunk

'

dat uwe uytfpraek meer trekt naer defe lact

fte plaets als na alle d'andere. Heer, her-

nam Artemtdorus
^ dewijl ik eenige befonder

redenen heb, die my, verplichten om niet
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tefeggen van wat plaets dat ik ben, fult gy

my, foo 't u belieft, verfchoonen: Ondertuf-

fchen kan ik u verfekeren , dat ik over u niet

en fal klagen, indien gy my de gunft doet,

van my als een Hecht foldaet en krijgs-ge-

vangen te laren rraderen. Terv/ijl Arte-

mtdorus aldus fprak, befagen hem Pkthtuce

en Berel/fiy en den Prins van Agrigenten,

die hem ook met groote aendacht befchouw-

de , dat hy voor een man feer l'choone han-

den hadde, en datfe noch grof noch verhey-

ftert waren, gelijkfe gemeynelik hebben die

zijn, 'r gene hy feyde te wefen. Hierom

fich naer Phtlomccy en naer Bcreitfe wenden-

de, feyde hy, met verlof, wat dunkt u van

defen Gevangen ; moet ik fijne woorden ^

of mijne reden gelooven? Voor my, her-

nam Phslomce, 'kvind in hem heel het wefen

van een man van ftaet: mijnenthalven, ver-

volgde Bneiffc, 'kbeelde my foo krachtig in

dat defen Gevangen is een man van aen-

fien, een man van verftant , en een man

van avonturen , dat wanneer hy \ my be-

kent hadde ik 't niet vafter zoude geloo-

ven, dan ik *t geloove. Want voegde f 'er

by, fachjes fprekende, indien hy maer een

Hecht foldaet ware , hy zoude trachten te

willen doen gelooven dat hy ycts meer is.

om te beter onthaelt te worden, Gy hebt

hem ftof genoeg gegeven om fich voor een

man van ftaet te doen aennemen, fchoon

hy't niet ware, en hy moet gewiflelik eenige

byfondere reden hebben, die hem verplicht

Cc 3
^'ic^
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lich te verbergen , Phtlotiice bevefl:igend<
'tgene Berelife had gefeyt, en alle d'anden
Me-vrouwen , die'cr by waren , hebbende ge
feyt,datdefen Gevangen voorfekergeen flecht
foldaet, noch felfs geen gemeen Officier was,
den Prins van Agrigenren fich na hemweiil
dende, met dat vrolike en beleefde wefen
'r welk hyaltijr heeft; feyde, alfoo het t uwen
Toordeele is, darmen aen uwe woorden twijf-
felt,en dat alle defe Juffers u niet willen geloo-
ven, noch gedoogen dat ik u geloove, fult gymy toelaten te denken, dat gy niet en zijr,
die gy fegr te wefen. Hierom fult gy onthaelt
worden met al deheufheiten al defachtigheit,
die men regens eenen dapperen en edelmoedi-
gen Gevangen behoort te gebruyken; maergy
fult ook bewaert werden met alle d'omfichrig-
iieir die men heeft over Perfonen van aenfien;
ondertuflTchen kan 't gebeuren dat gy door
verloop van ti)t fult bcfluyten met meerder ver-
trouwen te fpreken. 'r Pafl: geen overwonn ene

,

d'overwinners te willen wet ftellen, hernam
Artcmtdorus , en ik heb ongetwijfïelt niet te doen
als mijne gevankenis ftantvaflelik te verdra-
gen, en defe Me-vrouwen te bedanken wegens
'c goet gevoelen datfc van my hebben. Arte.
midorus feyde ditmetfoo edelen iwier , dat alle
die V hoorden verfterkt wierden in *r geloof,
dat hy meerder was dan hy feyde te wefen.
Waerna den Prins van Agrigenren liet komen
den Vader van Bereitfe, die, gelijk ik u heb
gefeyt

, overfte was van 'cCafteel, en belaften
hem defe Gevangen wel te tracleren , en forg-

vuU
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yuldelilc te bewaren, En inder daet, hy dede

ArtcmtdorHsxtx^QVii brengen dacr hy moft blij-

ven, maer op dat, voegden 'er den Prins van

Agrigentcn by, Bneiijè aenfprekende,; defcn

Gevangen geen luft hebbe te verbreken d« ke-

tenen , die 't geval dc« oorlogs hem doet dra-

gen, maekt hem verlieft, dei befweer ik uw.

i'W^w/Vf.fiende dat defe Ichoone dochter niet

en fprak, antwoorde aerdigiik, men legt het

foo Ibrggelik is *t yeraant fecr te willen.maken

.

fonder gevaer te loopcn van'r een weynig te wor-

den , dat ik Berelfjè niet zoude raden u te ge-

hoorfamen. Haer ftilfwijgen feyr my echter, ant-

woorde hy, datfe my fal gehoorfaem zijn* be-

nevens datfe defen Gevangen foo aendachtelik

befier, dat ik my inbeelde, dat hy hare genegent-

heit treft. 'kBekcnne openhartel ik, antwoorde

I}ereI/Jè,eQïi blos krijgende , dat defen onbeken-

den my behaegr, en dat, fonder hem tekenné, ik

hem bcklaeg als eenen cll endigé, die ik weerdig

achte mijne meedoogenrheit , en die ikgeernc,

waer ik kondc ,
behuipelik zoude zijn, mus het

niet tegens uwen dienil ware. Noch eens , her-

nam den Prins van Agrigcnten , gy kont 'et hem
niet meerderzijn,indenftaetdaer hy in is, dan

met hem te verplichten om u te beminnen: want

indien fulcx gebeurt . fal hy fijne gevankenis be-

minnen , en loven , fijne boeyen fullen hem foet

zijn , hy fal milTchien van party veranderen , en

voor u een nieuwe flaef makende, fulc gy my
eenen nieuwen onderdaen geven. Hier na begon

al de werelt Bereitfe aen te ranflen, fiende dat

'er den Prins van Agrigente vermaek in fchiep

,

Cc 4 cn
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54, C L E L I E,
en 'c heele gefellchap vont 'er te meer in

,

mits men wift dat Terilles op Bereltfe ganfcK
verlieft was, hoewelfe hem niet mocht lij-

den. Invoege defen minnaer geenfms goet
vont, dat men Tijn meefterfle rade defen Ge-
vangen te doen verlieven : want hy had ge.
merkt, datfe hem met ongemeyne aendacht
had befien , en *t Icheelde weynig , of hy wen»
fte hem niet re hebben gevangen. Hy konde
felf fijne fpijt niet verbergen, fchoon 't een
ongegronde fpijt was; en ^W/y^fulcx merken-
de, en niet droef zijnde hem te quellen, ver-
anderdefe eens klaps hare wijfe van doen , en
om op de boerrery van den Prins van Agrigen-
ten t'antwoorden, begonfe hem tefeggen, dat
fe, haer naerder bedacht hebbende , bevont het
inder duet weldadigheit zoude zijn defen Ge-
vangen te doen verlieven. Maer op dat fulcx
t'mijner eere gefchiede, vervolgdefe, moethy
eygentlik een man van ftact zijn: hy moe^felf
zijn uyt het Landt uwer vyanden : hy moet'er
verlieft wefen : ik moet fijn eerfte meefterlle
uyt fijn hert wiflchen : ik moet hem verplichten
van party te veranderen ; en hem fijn Vaderlant
doen vergeten. Maer indien hy van party veran-
derde, hervatte Terfiles mti forsheit, zoude hy
uwe achting weerdig zijn j en gelooft gy dat een
man fonder eer zoude verdienen u lief te heb-
ben > Voor my , hernam Berelije , fc beminne de
heerlikheit foo feer als yemant, en ik kan geen
fnoode daet verdragen. Dog ingeval van liefde
zoude ik nietbegeeren dat men my d'eere by-
bracht

, om niet te doen *t gene ik wilde gedaen

heb-
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hebben! en indien ik, eenen minnaer hebben-

de, onrcchtveerdig genoeg ware, om eenig ge-

tuygenis fijner liefde te begeeren^ 'twelk niet

heel en al met de rechte billilcheit over-een^

quam» zoude ik begeeren dat hy om mijnent

wil onrechtveerdig ware , ofdat hy afliet my te

beminnen. Want indien Ik niet befchroomt ben

ter liefde mijn felfs onrechtveerdig te zijn , kan
ik goet vinden dat 'et mijnen minnaer tTijner

liefde zy, endathy fijn belang ftelt voor mijne

wil? *k Weet wel, dat, om ernftelik hier van te

fpreken , de liefde regens d'eer niets behoort te

doen plegen ; maer om als meefterlfe re fpre-

ken, de liefde moer maken dat den minnaer

alle dingen Jucc. Ila ! Bereiije , hernam Phi/oH/^

Ce^ gy gaet te veric . w*nt w«l miUdcl om te

achten , die u gehoorfaemde , indien gy hem een

fnoode daet belaftede > 'k Heb u aireede gefegt

,

hernamfe, dat ik mijnen minnaer niet jmeer wil

achten dan mijn felven ; en dat ik begeer dat hy

bequaem zy om te doen al 't gene dar ik doe, eil

al 'fgene *twelk ik wil dat hydoe. Nier dat ik

niet verfekert ben onbequaem re zijn om oyt ee-

nige fnootheir re belaften ; maer ik ben ten fel-

yen tijde verfekert , dat een meefterlTe noyt kan

goet vinden dar men haer niet blindeline ge-

hoorfame, en dat, wanneer men haer ongehoor-

foem is geweeft, noch waent haren minnaer te

zijn. Voor my , hernam den Prins van Agrigen-

ten, die miffchien foo vele ervarentheit m de

liefde, al» in den oorlog, hebbe, ik geloove

dat een eerlik man, die fich bevint inde noot-

fakelikheii van een fnoode daet te plegen
of
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56 C L E L I E,
. of Tijn meeflrerflTe oiigehoorfaem te zijn, niet
behoort tc doen 't gene iy beveelt; niaer hy
moet ook uyt haer gebied gaen , en fich trach-
ten te genefen door de kennis die hy heeft
van hare onrechtveerdigheit ; ook itioec hy
niet wanen langer bemint te werden, dewijl,
om van de fake in 't algemeyn te fpreken , hec
gecnen ongehoorfanien miimaer toekomt naer
dit voordeel uyt te fien, en wanneer men'c
ongeluk heeft van een niet feer edelmoedige
Perfoon tc beminnen, moet men hare liefde
en gunften laten varen , want de vryheit te wil-
len behouden van. te willen reden-kavelen over
al 'r gene datfe u gebied , is een faek foo ftrijdig
tegens de wetten van defehert«torhr , Jat 'et ey-
cenrlik is rijL- van ^^é» liefde te Willen vernie-
len. Alle defe woorden van Gevangen, van
Geboeyden, en van flaef, die men gebruykt
om een minnaerte feggen , betoonen geno'eg-
facm, dat hy is verplicht te gehoorfamen, en
dat men uyt het rijk moet trekken van defen
Godt, die foo veie gelukkige en ongelukkige
maekt, indien men fonder reden cn fondcr
kennis niet wil gehoorfamen. Maer als ik
befluyte dat men fijn meefterfle ahijt moet
gehoorfamen, voegde hy 'er by, feg ik ren
lelven tijde, datm'er geene moet hebben, dan
die edelmoedig van herren zy. Maer, Heer,
hernam rfr/Z/i?/, wiens geert: geflroort was , in-
dien een man verplicht is blindeling te Ge-
hoorfamen, waer blijft de weder-zijdige lief-
de; en meent gy het billik is, dat een vrou.
om ude geringfte gunfte te weygeren, eeu-

we«
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welik fegge , dat hare eer niet toe laet u de
felve in te willigen; en dat een man tegens

een vrou niet mag feggen dat fijn eere niec

en lijd hy haer gehoorfame ? want indien

gy wenfcht dat u een JufFer tijt ftelle , feyt-

fe u datle hare achtbaerheit zoude wagen , en
datf'et niet en fal doen ; indien gyfe bidt u te

fchrijven, falfe u feggen, dat, of fchoon fulcx

eenvoudelik konde gefchieden, 'tfoo forgge-

lik is fich daer aen te wennen, datPer niet

kan toe verftaen. Ond^xtuflchen defe din-

gen diefe weygert , uyt een gevoelen van eer>

zijn geen ftrafbare faken; en gy wilt echter»

dat een minnaer niets moge weygeren, en in

een woort^ dat 'er geen weder-zijdige liefde

zy. Met verlof, hernam Phihntce, Bcrelifi

te geval, beeld u niet in, dat, fchoon het vaft:

ging . dat een vrou foo feer konde beminnen
alsfe bemint wort, fy tot de felve dingen ver-

plicht ware; want daer zijn weder-zijJige ge-

negentheden, welkers getuygeniflen vry behoo-

ren te veri'chillen. 'tis waer» feyde den Prins

van Agrigentcn , want de Koningen moeten
hare Onderlaten bemianen, en deOnderfaten

moeten hunne Koningen beminnen ; onder^

tuffchen zijn hare verbintenilTcn heel ver-

fcheyden ; want d'eene hebben macht om te ge-

bieden , en d'andere behooren altijt te gehoor-

famen. De vaders en de kinderen moeten mede

een onderlinge genegentheit hebben ; daer

moet'erfelfs eene zijn rulTchen de meefters en

hunne flaven, hoewel hunne plichten nier ge-

lijk zijn; dus fchoon'er liefde behoort te zijn in't

Cc 6 her-
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herte van een minnares, foo wel als in 't hert
van een minnaer, moeten de getuygenifler
der felve niet aitijr gelijk welen; en men heeft
noyr gehoort, dat een minnaer tegens fijne

meefterfle heeft gefeyt, ik belafte u my te oc-
hoorfamen. Ondertuffchen is 'er niemant,
ofte hy weet, dar in de mont van een Juffer,
een gebodt verpllchtender is als een bede: en
dat her gebruyk tuflchen bidden, bevelen en
gebieden feker onderfcheyd heeft geftelrj
*twelk maekr dat een minnaer, wiens geeif
teederlik verlieft is, veel liever hebben fal,
dat men hem yets beveelt , dan dat m'er hem
om bidde, en hy fal noch eenige grootere foe-
tigheit vinden in 'twoort belaften, dan in da^
van bevelen. Hoewel dan de blinde gehooi

"

faemheit is het lot der volmaekte minnaers,
behoort het niet re zijn dat van een minna
refle : Hierom , 'k hcrfeg et noch , moet den
minnaer gehoorfamen, ofre aflaten minnaer
te zijn: want foo haeft als men kan onge-
hoorfaem wefen, kan men niet langer bemin-
nen, noch men heeft geen recht meer om te
ftaen na bemint te worden. Ondertuffchen
indien de fchoone Bcre/tfe defen dapperen Ge-
vangen my weet te verkrijgen , en op mijn
zijde re brengen , *k falder feer blijde om zijn.
*k Beken antwoordefe loofleiik, dar ik 'er
niet droefom zoude wefen, en dar, indien ik
had een weynig meer Ichoonheit en war meer
an die aenrreklikheden, welke bequaem zijn
om herten te winnen, 'knier zoude wanho-
pen daer toe re geraken; want ik gevoel vele

f
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gefteltenis om 'c beft van defen onbekenden te

denken. Gy hebt fonirijcs foo grootc, om
't ergfte te denken van die gy kent, feyde Te-
rtlUs half binnens monts, dat defe nieuwe Ilag

van onrechtveerdigheit die gy pleegt my niet

verrafcht. Die gy fegt dat ik kenne, kennen
miffchien foo weynig hun feiven , antwoorde
hem Sereiffe trotfelik , datfe geen groot recht

hebben my van onrechtveerdigheit te befchul-

digen. Hier na den Prins van Agrigentcn be-

ginnende te praten met alle de Me-vrouwen >

die by de Prinses fijn dochter waren , van de
jacht die *s anderen daegs zoude gefchieden,

veranderde den ommegang, en met 't vallen

van den avont keerde den Prins naer fijn Pa-
leys 3 *t welk midden in de ftadt ftaet. Phi^

lontce dede *t felve , alle d'andere Juffers gin-

gen ook henen, TenUes volgde den Prins van
Agrigenten , en Bereltfe bleef by'er Vader,
u4phraftor genoemt, die in *t hoogfte aenfiên

zijnde meeft by den Prins vermag; wanneer
den Prins ook ten oorlog gaet , is 't Aphramr
die in fijn afwefen *t gebiet, en ^t beftier van
alle faken heeft. Ondertuflchen gefchiede de
jacht, die '$ anderen daegs zoude gedaen wor-
den , en fe gefchiede mer al de heerlikheit die

den Prins van Agrigenten gewoon is te heb-

ben, in al de groore feeften, dacr hy fich

laet vinden, 't Was eenen fraeycn dag, de
jacht ging gelukkig, fy gefchiede in een aen*

gename llreek, *t gefelfchap was fchoon,

P.j:lomce^ die wonder wel re peert fit, toen

d'aerdigfte van de werelt gekleet zijnde, was

Cc 7 heel
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heel wel gefint, «1 alleen Berel/fe haddc
*keii weet hoedanigen, geftelreiii» tot fwae
moedigheir, diefe niet konde overwinnen,
Philonke had echter duyient klcynigheden
gedaen om *er te verplichten, want hoewel
phdoHice niet heel genegen was tot het
blaeuw, datfe, alleen om Bereitfe te beha-
gen , tot Agiigenten had in gebruyk ge-
bracht, was *er al haer gewaec af. Sy had
'er gefonden een Ibort van hulfel met pluy-
men,om'er voor de Son te befchermen, zijn-
de 't aerdigftc dat men konde fien; en fy had
eindelik niets vergeten van al 't gene haer
mocht verplichten, en vau al 'tgene haer
herte mocht verblijden ; niet-te-mia Berelife

mijmerde ook regens haren dank, Tonder dat-
fe will wat 'er dede mijmeren, 'tis waer dat,
alfoofe To 'iUts niet beminde, en dat hy dien
dag vaft by'er bleef, hy haer feer moeylik
viel, fy geloofde dit d'eenige oorfaek van ha-
re quelling was. Ook toen PhUomct , haer
alleen geroepen hebbende , naer de reden
vraegde , antwoordefe , dat 'et gefelfchap al

te groot was. Mier, feyde Phthmce ^ wie
wilde gy'er uytbannen.^ ik zoud 'er TertUes
gewilTelik uytbannen, antwoordefe, en , in-
dien ik al mijn begeeren dede, voegdef'cr
lacchende by, 'k meen dat ik hem zoude fen-
den inde plaetsvan dien dapperen Gevangen,
die ik geerne de fijne zoude geven ; want
ten minilen indien hy my nier vermaekte,
hy en zoude my niet laftig vallen. In
ernft, feyde Phtlonke lacchende foo wel aU

gy»
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gy, 'k geloof dat gy dien Onbekenden een
krachtige genegentheit toedraegt : 't Is waer

,

hernam Berelije , dat ik'er een Teer goet ge-

voelen af hebbe : maer immers 'tgeen niv
verplicht om hem te willen dienen , is een
fmlikheit vaa vrientfchap , waer in hy ganfch
geen deel heeft : want gelijk gy weet

,

'kheb een broeder die niy feer lief is, die

nu over 't Jaer op de reys is , en die mii-

fchien diergelijke voorvallen onderworpen
is. Nu leyt my in 't hooft dat *er fekere

billikheit is, die de Goden verplicht ons al

*rgoet dat wy doen te vergelden , en ik

heb beiloten voor dlea Onbekenden re doen
al wat Ik kan , op hope de Goden fullen

geven, dat in wat plaetfe mijn broeder zy,
hem van gelijken gedaen worde: want, ge-

lijk gy weet, Telejls is mijnen vrient foo wel

als mijn broeder , en ik ben te gelijk fijn

fuftcr en fijne YertrouwUnge. Dies my m-eer-*

der verplicht achtende, om hem te bemin^
nen, mits hy my houd voor fijn Vriendin-

ue, als om dat hy mijn broeder is ; denk
ik gedurig aen hem; en 'cis gewilTelik uyt

de beweeg-reden die 'k u koom te feggen,

i dat ik my aen defen dapperen Onbeken-
||fi j deii laet gelegen zijn. Telefis is voorfe-

;d'># ker weerdig de liefde die gy hem toe-

draegt j hernam Phtlontct , maer 'k weet

fjs niet ('voegde f 'er met een aerdige loofheit

jjisj,
by) ofte gy in defe gelegentheit foo feer

, \ om Tdefs zoud gedacht hebben, indien de-

jj^ fen Gevangen niet hadde foo goeden gclaec
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61 C L E L I E,
gehadt, dat hy foo edelmoedig van Wefen
niet ware geweeft, dat men fijne kloekmoe-
digheit minder had geprefen , en dat hy had
betuygt wat min verftant te hebben. Men
moet niet twijfFelen, anrwoorde v^ernufteiik

Berelife^ dat 'c voornaemflre , *t welk maekt
dat ik my aen dien onbekenden laet gelegen
zijn, is dat hy eenigfins met mijn broeder
over een komt; want Telefts is ten naeften by
van fijne jaren, hy is. gelijk gy weet, ook
wel gemaekt, hy heeft al eenige teekenen van
fijne moedighéit gegeven hy is gaeu^ en hy
is eindelik, indien ik 't durve feggen , immers
foo ruftig delen Gevaiigeu fchiint te we-
fen: foo dat ik my door dele over een komft
verplicht vinde defen onbekenden te dienen.
Berehfc dus pratende wiertfe geftoort door
den Prins van Agrigenten, die haer feyde»
dat de jacht fuiken langen ommegang niet
toeliet, en dat men, om foo te feggen. de
geneugten niet moft verplaetfen, indien men
fe recht wilde fmaken; invoege dat Berelife^

bevalliglik antwoordende op'rgene den Prin»
van Agrigenten haer feyde, 't overige van de
jacht ganich aengenaem doorging, en'savonts
af den Prins een heerlike maeltijt aen al de
ufFers die 'er by waren. Anem/dorus die ge*

fer was in een vertrek, *r welk uyrficht had in
den hof van *r Caftee! van Agrigenten, fag
door fijne venfters alle dele bevallike jach
wederkeeren, wanr hoewel fijne kamer gelijk
den tuyn quam , dewijl defe plaets heel ver-

heven was, ontdekten hy van daer alle*t lant

dat
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dat de ftadt omringt, 't Geficht van een ge-

felfchap, onder 'c welke de blyfchap alge-
|

• meyn fcheen, verdubbelde fijne fwaermoedig- «

heit: want hy beelde llch in hoedanig dedroet-

heit zoude zijn van Cltdamtre^ indienfe wift

dat hy gevangen was , en dat hy 't was door

een vyant van den Prins van Leonte. Hy
dacht felfs dat fijn enkel afweten ha er een

ongelooffelike quelling zoude aenbreiigen,

ffiHll en wanneer hy overwoog al de getuygeniflen

van liefde diefe hem had gegeven , en die hyfe

weder betoont hadde. twijffelde hy geenfms,

ïialofte fy en beftede alle de oogenblikken hares

Rilf levens in om hem te denken, en om fijn af-

wefen te beklagen. Dies gevoelde hy niet aU

fènlleen fijn eygene droef heit, maer hy leed ook

(pèïdie welke hy fich voorftelde dat Cltdamire om
lijnent wille verdroeg. Ondertuflchen, alibo

I de twee die hem bewaerden Aphranor verfchey-
.-|||||||

^ de dingen overbrachten , die hem deden ge- ^
voelen dat defen Gevangen van grooter ftaet

was als hy feyde , bewaerde men hem fcher-

pelik, hoewel hy anders met groote beleefr-

heic wiert getracileert. Hy had echter de

vryheit van by daeg alleen in fijn kamer te

zijn, enralfoo fy die hem vingen hem niet

qualik getradeert hadden, mits fijne onge-

meyne dapperheit hem by hun ontfaggelik

haa gemaekt, hadde hy noch verfcheyde brie-

ven van Cltdamtre^ die hy dikwils overlas om
fich te trooften. Want toen hy van Meflena

vertrok, oordeelde hy, dat, willende voor

^ een flecht foldaet doorgaen , 't hem raedfaem

^1 ware

,

i
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^4 C L E L l E,
ware, het koftelike kasje dat de bewaer/lei
van al de geheymen fijns herten was , mede
te nemen, en hy was vernoegt met by fich te
Itekcn de Uetftc brieven van Cltdannrc, om
liem geduurendc fijn reys te rrooaen. Aru.
midorHs defer wijfe dan levende, bracht ean-
rche dagen over met fuffen, en aen clda.
nj/re re denken; en Berel/Je door een gei-
voelen van genegentheir , van mededooPen,
van edelmocdigheir, en van reederheit rot
Jiaren afwefenden broeder, droeg grootc
lorgedat men defen Gevangen gaf al 't ce-ne lijne gevankenis mocht verfachren. Maer
indien Per in 't begin roe geloofde verplicht
te zijn, door al de redenen die ik even ge-
reyr hebbe, vond fy 'er naderhaat door eea
veel krachtiger oodaek daer roe gedrongen.Gy moet gedenken, dat, gelijk ik u aireede
neb geiegt, de kamer van Anemtdortis was
gelijcx den hof, diens geficht foo verm.ke-

A 'Vi
"^^^ ^^"^ ^'^'^^ ^''^f^n open zijn-

de, d eenc over 't veir fier, en d'anJere naer
r eynde van een gang. komende langs den
Woem-hot, die een grooreBaluHer heetc, vaft
aen t vertrek daer Arrcmuimis in was. Defe
gang leer aengenaem zijnde, als de Son niet
en Icheen, ging 'er Berchfe heel dik\v\\s tegens
den avont: dog alfoo men aen beyde de eyn-
den en in 't midden van dele gang had ge-
maekr fir-plaerfen om te rullen, ?a dit fchoo-
ne gelicht makkelik re genieten, was 'er een
üc-plaets recht regens de venfter van Anemie
aoiuf

^ en dierwiife geftelt, dat hoewel de

ven-
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vcnfter traliën heeft, men niet laer daer te

konnen uytleggen, om bequamelik. te mo-
gen praten mee die fit op de fit-plaets van

defe zijde , aen 't eynde van de gang zijnde,

't Was nu feer dikmaels gebeurt^ dat Arte-

mtdorns , die ilch voelde verplicht , door

't goct gevoelen, dat Bercltfe van hem ge-

tuygde te hebben , haer eerbiedelik had

gegroet , als fijne venfter open was ; en

dat Bcrelife , die foet en beleeft uyt'er aert

is, en die een verborgen reden had, haer

felf onbekent zijnde ^ diefe noch foeter mack-

te als na gewoonte, Artemtdorns verfcheyde

mael had arngefproken. Maer alfoo 't hem
niet mogelik was qualik te fpreken, hoefe

hem meer fag, hoefe hem meerder achte:

benevens datfe hem fiende feer fwaermoe-

dig, ja felfs merkende dat fijn acngeficht ver-

anderde, de meedoogenrheit mackte dat f 'er

meerder forg voor droeg. Nu dewijlfe bynaer

alle dage fag de bevallike Prini^es van Agri-

genren , en dat fyfe forgvuldiger befocht, dan

na gewoonte, mirs den Prins haren Vader

ten oorlog was , fprak fyfe dikmaels van ha-

ren Gevangen, want fy noemden hem fom-

tijcs foo al boertende, om dat fy 'er forg voor
' droeg: en fy dede het voornemelik om Phu
ï lonice de nieufgicrigheit te geven van hem
ƒ aen te fpreken; op datfe, fijne verdiend

kennende, ter wederkomfte van haer Va-

der > mocht trachten fijne vryheit te ver-

werven. En inder daer, pWtlomce ^ die

goet, mededoocend, en edelmoedig was , en

niet
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niet dan gelegentheit fochc om yemant goet
te doen, feyde tegens datle den eerft-
komenden fraeyeu dag op't Cafteel van Agri-
genten zoude gaen overbrengen , om te fien
ofte ly reden hadde de geeft van haren Ge-
vangen foo feer te prijfen. Dewijl het toen
de Ichoonfte tijt van 'r jaer was, had men
ö anderen daegs foo moyen weder, dat Pht
ftfcey willende haer woort aen i»W//f gegeven
houden, den ganfchen dag by die beminneli-
ke dochter ging toebrengen. Dog fy ging 'er
met eenige Me-vrouwen; jafe nam felfs mede
een van hare magen, die den Prins van Agri-
genten de tijding had laten brengen van een
inerkelik voordeel , dat hy op fijne vyanden
hadde verkregen: want alfoo hy van Bereitfis
vrienden was, die haer feer focht te quellen ,

geloofdefe dat fulcx de wandeling te geneug-
liker zoude maken. De fake viel ook uyt als
fy gedacht had: want Bereltfe was dien dag
heel in *er fchik. Maer fonder my op te hou-
den met de dingen die Artemtdort*s niet en
raken, moet gy weten, dat toen d'uure wai
gekomen inde welke men langs de balufter,
waer af ik u aireede heb gefprokenbequame-
iik konde gaen wandelen, Philomce derwaerts
gmg

, gevoJgt van 't ganfche gefelfchap.
Maer alfoo BertUfe feyde, datfe haren Gevan-
gen niet geerne zoude genootfaken voor foo
veel volcxte fpreken, ging PhiloH/ce, alleen-
lik gevolgt door Bereltjè , naer de venfter van
Artemtdoms, die, defe Prin9es fiende nade-
ren

,
haer onderdaniglik groetede , waer mede

hy
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II. B O E 67
hy door een eerbiedig gevoelen uyt de ven-
fter wilde wijken. Dog Ph/Io^/ce hem weder-
om roepende . feyde komt herwaerrs dappe-
ren onbekenden, komt herwaerts, en fchuwt

j het gefellchap niet van die u Toeken. Ik
$ ben d'eere die gy my aendoet, foo weynig

weerdig, Me-vrou, hernam hy, dat gy niet

vremt moet vinden, indien ik my heb willen

i berooven van een vermaek 't welk ik geloof
oi niette verdienen. Alle eerlike rampzalige^
tr antwoorde d'edelmoedige Prinses, verdienen

*t mededoogen van ai de werelt: en fchoon

gy niet en waertdan die gy fegt te weien, zoud
gy verdienen de befcherming die 'k u aenbie-

de. Maer om u oprechtelik te fpreken,
*k wilde wel dat gy my in 't korte woudet feg-

gen, van waer gy zijt» en wie gy zijt? Indien
't my lufte, Me-vrou, hernam Artemidonts

,

zoude het my licht vallen u een leugen te feg-

gen,van welken gy my rechte voort niet zoud
konnen overtuygen: maer dewijl ik my voor
degelik uytgeve

,
geloof ik het beter is u

oprechtelik te bekennen» dat ik eenige rede-

nen heb, die niemant anders raken, welke
my beletten u de plaets van mijne geboorte
te feggen, dan eenige weynig vermakelike
klucht te gaen verfieren. Maer belijd ten

minften, antwoordefe, dat gy zijt van eenen
1 ftaet met uwen geeft overeenkomende, en
b dat, gelijk uwe tael en u herre niet zijn van

2 een flecht foldaet, \ uwe geboorte mede niet

zy. Want ten laetften, ik verfeker u dat

JBcreiffe krachtig van uwe vriendinnen is,

en
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68 C L E I L IL,
en dat ik*er foo wel af falwefen als fy >iiidie]D

gy regens my die oprechtigheit wilt gebruy.
ken: foo dat gy u geheyiti ons raoogt betrou-
wen , fonder vreefe van te worden verraden.
De geheymen van cenen ellendigen, Me.
vrou, hernam hy, fijn foo weynig verraa»
kelik om re weten, dat, fchoon ik ware,
die gy meynt dat ik ben, 'k u de mijne
niet behoorde te feggen; want het zoude
een groote ondankbaerheit zijn, uwe edel-
moedigheit t'mywaerrs, door een lang ver-
hael van droeve voorvallen, te erkennen.
Hierom, Me- vrou, foo 't u belieft , ge-
bied my geen fake die 'k noch kan , noch
behoor te doen, en zijt verfekert ik foo ge-
voelig ben van d'eere die gy my acudoer,
dat, indien de rampen die my overftoipen van
aert waren om te konnen ophouden, ik afge-
laten zoude hebben ellendig te zijn , zedert

gy my d'eere doet van my te fpreken. Ha!
Bereltfe, gy hebt gelijk, feyde toen Phtlontce^

cn uwen Gevangen was noyt , 'r geen hy wil
dat men hem achte. Met verlof, Me-vrou,
feyde toen A^ temtdorus heel geeft ig , bericht
my ofte den Prins van Agrigenten my aen de
fchoone Bcrel/Je heeft gegeven; neen, her-
nam bevalliglik Phtlontccy maer fy laet fich
foo krachtig gelegen zijn aen al 't gene u
raekt, dat f 'er ongevoeiiken heeft aengewent
u haren Gevangen te noemen, en te maken
dat andere u inlgelijcx noemen: want dewijl

gy uwen naem nier wilt feggen , moet men
u door yet aeumerkclicx doen kennen.

'k Ben

r
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11. B O E K. 6d
^: »kBen feer gelukkig in mijn ongeluk, he^
^ nam hy, ook tegens Hjnen dank fuchrende^
^ den Gevangen van foo fchoonen en foo edcU
' moedigen Perfoon te wefen. Inder waer-

' heit, feyde Bcreiffe, «en blos krijgende, gy
^# trekt 'er geen groot voordeel uyt; want hoe-
• wel ik u ftoutelik mijnen Gevangen noem»

fie ik my niet feer machtig uwe ketenen te
konnen breken. Metfe dit feyde naderde al
't overige van 't gefelfchap. Dies Philomce
ncderfirrende, en doende fitten al de Me-
vrouwen, als ook CUfias, weiken is, die
den Prins van Agrigenten had gefonden oni
de tijding te brengen van fijn overwinning,
de tpraet daer ter plaetfc viel. ArtemtdorHs
niet geloovende hy 'er van behoorde te

|ii zijn , wilde nochmaels vertrekken ; maer
i^. alloo Philonke hem heel gaeu had gevon*

P den, dat hyfe nieufgierig had gemaekt, en
dat Per liet voorftaen dat 'et een man van
ftaet was, geboodfe hem te blijven, en in-

^
dienhyfich in de praet niet wilde mengen.

I

ten minften hooren 't geen "er wiert ge-
i. feyt. Artemtdorus bedankte Pbtlonice voor
Jihare goetheit t'fijnwaerts , en bleef lenen
,:regens de fpillen van fijne venfters , die
nuytfagen naer de plaets daer al dit fchoo-

jj
ne gefelfchap nederfat. Dog het fat 'er naeu-

firHcx ofte Citftas begonde Artenudorus te
;! benijden^ en te feggen, dat men veel ge-
^/Kukkiger was een krijgs-gevangen te we*
^afen , dan bevangen te zijn met liefde,

Kdien
men een krijgs-gevangen ziende, met

geen
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70 C L E L I E,
geen liefde konde bevangen worden, zt

gy gelijk hebben te fpreken gelijk gy doeTl
dog, mijns oordeels

,
zijn't geen onlijdeliki

ketenen , en men zoude 't wel beyde te gelijl

konnen zijn. In dat geval, hernam C///tai >

zoude een man wei ongelukkig zijn. Me
hy aldus Iprak , Berelije Artemtdorns by geva
aenflende , fagle dat hy veranderde van verw
en vaft ftellende dat hy te gelijk mocht zijt

een gevangen van oorlog en der liefde, wierr
fe beluft om 'er hem yets af te feggen, en Phi-

loHice de verandering van fijn aengeficht t€

doen merken. Maer een oogcnblik daer na

berouw krijgende van dit gevoelen, fonder te

weten waerom, wiertfe root en fweeg. La^^
tende C///^*^ voort praten, die Phtlonice^ 2Lïit'-\i

woorde , dat hy altijt zoude ftaende houden , \i

dat een krijgs-gevangen fonder liefde mine
ellendig was, dan een gevangen door liefdoj

in vryheit. My dunkt, feyde toen bevallig-||

lik PhUonice^ dat hier geenen man zijnde dan;
defen dapperen Onbekenden , die de 1'waer-

heit van defe verfcheyde ketenen wel fchijnt

te kennen, 't hem toeftaet fijn gevoelen te feg-

gen over 't gene gy voorftelt; want mijnent

halven, wiens hert altijt is vry geweeft, die .

noyt ben gevangen geweeft, en die 't naer

allen fchijn mijn leven niet fal worden, 'kzou- ^

de u niet wel genoeg antwoorden. Hierom
beveleik, Sereltfe haren Gevangen te gebie^

den u t'antwoorden. Dewijl de liefde is in

alle geweften, hernam Arteimdorus » en daife

fonder eenig onderfcheyt van ftaet in 't herte

vnii
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II. BOEK. 71
van allerhande Perfonen wort gevonden ,

feg

ik niet dat ik geen liefde kenne. Hierom, Mc-
vrou, wil ik, Tonder gebod vande fchoone

Berdtfe te verwachten, u wel gehoorfamen,

en in 't tegendeel ftaende houden , dat hoe

ellendig een Gevangen van liefde zy , 't be-

ter is die te wefen , dan een krijgs-gevan-

gen te zijn. Niet dat de ketenen van een

minnaer niet fwaerder vallen . als die het

lot der wapenen doet dragen : dog daer

i zijn duyfent en duyient foetigheden , die

deerfte vergefelfcluppen , welke by de twee-

de niet worden gevonden. Maer immers,

feyde Clt/tas , een oorlogs-gevangen , hoe

forgvuldelik hy ook mag bewaert worden,

jihecft het hert en den geeft in vryheit;

. en hy is by naer feker t'cenigen dage uyt

de gevankenis te raken. In *t tegendeel

een Gevangen van liefde , is , met een

fchijnbare vryheit, in een geduurige llaver-

ny: want hy doet niet alleen gcenfnis 'tge-

ne hy wil, maer hy denkt felfs niet 't ge-

ne hem goetdunkt : hy weet niet wanneer

\ dat fijn gevankenis fal eyndigen, en hy durft

: felf niet wcnfchen datfe eyndige. 't Gene

gy fegt, hernam aerdig ArtemuiCtHs, fchijnt

tegens u re doen ; want dewijl een krijgs-

gevangen geduurig verlangt om fijne vry-

heit te verkrijgen , en dat een Gevangen

an liefde die felf niet kan begeeren : foo

. volgt dat de ketenen , die de liefde doet

T dragen , foeter zijn dan de andere. Inder

.daet, de liefde heeft niet een eenige fmerc,

11 Deel, Dd wel-

1!
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7i C L E L l iL,
welke geen vermaek voorgaet dfre vüit-;

Ja de wanhoop felf komt gemcynelik nk
dan naer gefmaekt te hebben de foctighei
der hope fonder welke geen krachrig
liefde kan beftaen. Want is 't niet fekef
dat de drocfheit van ^t afwefen niet komt
noch kan komen , dra naer men 't ver
<naek heeft gehadt van Te genieten de te
.^enwoordigheit van een Perfoon

, waer n- i

men verlangt: dat de vrees felden komt ii J

hert van een minnaer, dan na dat 'er d<
•

hoop geweeft is ; dat de minne-nijt naeu- :

licx oyt feer geweldig is, 'ten zy in'c hen
van een geliefden minnaer , ofte die 't ge-
looft meerder geweeft te zijn , als hy 't ij.

Niet dan d'andere minnaers ook geen min-
ne-nijt konnen hebben, maer fis foo wreet
niet als die van welke ik fprekc. Vorder
die 't ongeluk hebben van meefterflen te
vinden, wiens oiigeftadigheit hun ellendig
maekt , hebben ten minften 't genoegen
van bemint geweeft te zijn; en ik bou-
de, gelijk ik aireede ge(ëyt heb, eindelik
ftaende , dat alle de fmerten der liefde,
overgroote vermaeklikheden voorge^aen.
ofte gevolgt zijn. 'k Seg felf ftoucelik.
voegden 'hy 'er by

pijnen die foo doen
dat een deel van de
ftenen, foo fuchten,

cn foo veel klachten reroori'aken
, yet foe-

rers in heeft, als die vryheit des herten,
van welke gy fpreekt , wanneer gy drijft

dat een kn'jgs-gevangen fonder lietde mia
is, als een ycrlicft man in vry-

heit

ellendig
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Inheit zijnde, 'k Stae toe , hernam Clffas»

dar 'er inde liefde geene fmerten gevonden
worden , welke niet eenige vermaeklikhc-

dcn voorgegaen ofte gevolgt zijn : inaer,

om oprechteiik te fpreken, die verraaeldik»

heden zijn lorggelike vermaeklikheden, de-

wijl 'er geene meer zijn , dan foo veel als

'er dienen om 'et derven feer gevoelig te

maken, en om te doen dat ai de volgende

rampen te krachtiger nijpen. Want het is

fekcr , dat een gunftig aenfien u fomtijts

duyfent moeyelike uuren doet overbren-

gen, overmits men fich alrijc inbeelr, dat

indien men geduurig ware by de Periboa

die men bemint, men gelukkig zoude zijn,

fchoon men niet meer verkreeg dan 'r enke-

le genuchc van 'er te fien, en van haer ge-

fien te worden. En nict-te-min gebeurt het
' .dikmaels, dat, naer wel gefocht

,
lang ge-

j. wacht, en hondert cnhondert verfcheyde din-

gen gedaen te hebben , om gelegentheir re

: krijgen van by de Perfooa , die men bemint , te

geraken ,'t gebeurt, feg ik, datfe niet welge-

-fmt is, en dat 't gene gy had gelooft u geluk

1 te fullen maken» tot u verdriet ftrekr. In t

9tcgend<ïcl, als gyle foet vinr, gebeurt her

;tnoch, dat gy niet te gelukkiger zijt; want

i;den felven minnaer die meende dat hy zoude

'jvcrnoegt zijn, foo haell hy voor fijne mee-

/fterlVe op <le knien lag» bevint rerftonr dat'er

i nnoch hondert duyfent dingen tot fijn geluk

ontbr^en. Dies in plaers van fich te bedan-

kten weeeas de eunft die men hem toe (Iraer,r ^ Dd 2 bc
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Vi C L L L i £,
begeert hy 'er hondert andere, en acht fici

immers foo ongelukkig,^ als ofte hy niet
hadde verworren. Ik houde felf ftaende, da
•«t boven 't vermogen van de fchoonfte Per
foon des werelts ia, een verlieft inAn den tij .

van fes maenden geduurig te doen feggen j

'k ben vcrnocgt ; foo vaft gaet *et dat de lief

de niet bequaem is, om te konnen geluk
kig maken, 'k Beken, hernam Artenndo.
rus» dat 'et fwaer valt eenen minnaer te vin-

den die niets begeert , en, by gevolg, di^ i«,

altijt legge 'k ben vernoegt: dog ik achte^^
dat 't gene een deel van fijne geneugtei " '

mackt, is, dat 'er aen fijn geluk altijr ye,
ontbreekt; dat'er een fekere flag van ver.
liefde ongeruftheit is, zijnde de foerfte en,

d'aengenaemfte quclling van de werclr, eii
dat*ct een van de gevoelikfte vermaekelik*
heden des aerdbodems is , re hopen 't gene
men vieriglik begeert, 'tiswacr, antwoor-
de Clifias» gy, mijns bedunkens, gelijk hebt
om foo tot voordeel van de hoop te fpre-
ken: ten minden weet ik wel, vervolgden
hy, dat ik by verfcheyde gelegentheden
hondert macl in mijn leven heb gemerkt,
dat niet alleen een minnaer fonder hoop
geen groot vermaek heeft: macr dat hy felfs

gemeynelik niet verdient gelukkig te zijn,
foo haell hy vernoegt is. Met hy verfc-
kert is bemint te worden, houd hy bynaer
op beminnelik te wefen; ren minften laet

hy veeltijts af foo gevoelig, foo forgvul-
dig, foo ernftig, foo gedicnftig, en foo
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iu B O E 7S
eerbiedig te zijn als te voren; en de feker-

heit van fijne meefterffe te hebben behaegt,

hem de luft benemende om te behagen,,

komt hy dikwijls niet langer re behagen.
Ha! Clffa^t hernam Berelifc^ ik zoude eca
minnaer vry haten , genomen ik gefmt
ware om 'er een te hebben , indien hy
niet foo grooten forge droeg om mijn hert

te behouden , als hy had gedragen oiia

• het te verkrijgen. Gy zoud gehjk heb-
ben j Me-vrou, hernam Artemtdorus , want
ik geloof dat een man , die als hy bemint
wort het verwaerlooft, inder daet verdient

^ gehaet te worden, en dat 'ét by naer al-

foo billik is af te laten een van defe floffe

minnaers te beminnen , als eenen ontrou-

;Wen minnaer: 'kweet felf niet;, voegden
lhy.*èr by, ofte het doen van defe lieden,

Idie \ geluk in flaep wiegt en fich ovcri-

' geven aen fekere loomheit des herten, door
-welke fyi alle gevoelikheit der liefde ver-

liefen , niet wat moeyeliker en overla-

ftender heeft als dat van de ongeftadigc
i minnaers , die hun door de nieuwigheic \\-

rrten bekoren : Ten minften weet ik wel,

^ dat, indien ik, in diergelijken geval , een

B uJufFer ware , 't my meer fpijten zoude, dat

Pllraijne eygene aentreklikheden de liefde in

hert van mijnen minnaer vernietigden,

m dat andere aenlokkingen my dien be-

roofden. Gy fpreekt foo wel van die herts-

tocht » hernam bevalliglik Phdomce opftaen-

ode , dat ik om uwent wil mijn hert in

Dd 3 Huk.-
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76 C L E L I E,
ftukken vreefe, dat gy te gelijk een kn'jgs
gevangen , en een gevangen van liefdi

^ijr. 'k Ben u nu vry fchuldig , voor foo ver
plichrenden vrees , hernam Artemtdorits

'kftel echter vafl: ^ Me-vrou, datfe alleen
lik komt door dien gy wel merkt, dat ik

niet verdienlc genoeg lieb om ccnen geluk-
kigen minnaer re zijn. Dcvvijle de liefde

imniers foo blint is als 't Geval hernam
Phuomte , weet gy wel , dat de verdienft
niet alrijt begunftigt worr, en dat ik der-
halven niet gedacht heb 't gene uwe en-
kele zedigheit u doet denken. Voorts, fey-
de P'jilomce noch yers regens ArtemidorHs

^

om hem te doen merken, darfe hem niet
hield voor die hy fich feyde te zijn, en
om hem re verfekcren^ datfe in alle voor-
vallende gclegentheit hem zoude dienen,
waer na fy weder) ging wandelen. Micr
foo lang de wandeling duurde praete men
niet als van den Gevangen van BeteL

die ''t niet verveelde daer af te fprekeu, en
"er andere van te doen fpreken. Phtlomcc

bad felfs Cl/fas , den Prins van Agrigen-
ten van harent wegen te bidden dat deien
Gevangen mocht vryheit hebben om te wan-
delen, mits dat hy altijt wacht zoude by
fich hebben. Derhalven , na dat Clifiat

eenige dagen was in 't Leger geweeflr,

kreeg Aphra-rior lad Artcm'tdorus ^ mits wacht
hebbende , te laren uyrgaen , en hem te

doen fien de dingen welke men toont aen
de keurige Yremdeiingea ia defe Stadr ko-

men-
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II. B ü 11 K. 77
mende. Men liet hem dan fien de heer-

like overbljffelen van een groot Palais,

'twelk raen het Palais der Reufen noemt ^

alwacr men fchrikkelike groote pilareR

fiet, en die inder da et ftoffe geven om te

denken, dat de eerl^e inwoonders van dat

Eylandt grooter zijn geweeft: als andere

mcnfchen. Men dede hem fien iwondere

waterleydingen die binnen Agrigenten' zijn

:

hy Ibefocht de Tempelen van EfcHlaptHs,

ivan VulcauHs» van Hercules, van Jnpiter

^

van de EcHJracht» van Jnno, en dien van de

/<>/v/7?£'/>,.,w<;lken de Prin^efle P>ji/o^//ce hee(z

doen bouwen, als een; eeuwig duurend teeken

van de fuyvcrheit harer ziele. Men liet hem
felf Cien verfcheyde lieerlike graf-fteden , die

men voor peerdcii. heeft opgericht : want gy
moet in 'c voorby gaen weten , dat 'er her Laat

: van Agrigenten foo wondere goede en fchoo-

ne voortbrengt, datfe over al vermaerr zijn;

endat'er vantijt tottijt foo uytftekendo fchoo^

ne en goede zijn geweeft, dat iiunne mecfter*

-haer heerlike graf-fteden hebben doen op-

:rechten; foo groot is den overvloet van Agri-

I genten geweeft, federt datletot dcntegenwoor-

'digen rijkdom is geftegen. *tls ook gcenSradt

van weynig belang: want men verfekert dat'er

negen hondeit duyfent Inwoonders waren,

toen 'er fich PhaUris meefter af mackte.

Maer om weder op Artemidorns te komen, fé-

^dert hy verlof had om te wandelen, bcfochthy

idikwijls Berelife : want voornemens zijnde

; haer te vrient te krijgen , op datfe hem mocht

"I

Dd die-
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78 C L E L I E,
dienen om vry te raken, vergat hy niets rail

gene hy geloofde haer te kennen verplich-
ten. Hoe hyfe dikwijler beibcht, hoe Berehft
hem beminneliker vont, en hoe de krachtige
genegentheit diefe hem toedroeg meer vviert f

verrterkt. Sy wiert in 't cynd felf ioo gewei- t

dig, dat niet langer konde rwijffelcn,
ofte *t gene fy om delen Gevangen voelde
mocht een begin van liefde genoenu worden:
foo dat fy, gelijkfe voorleker feer deugtfaem
is, belchaemt wiert over hare fwakheit, en'er
fich wilde tegen ftellen. VVat doe ik

(
feydefe

in 'er felven, gelijkfe my zedert heeft ver-
haelt) wat doe ik mijne reden? Ter//ées die my
aenbid en my van ftaet gelijk is veracht ik, ;

en ik bemin eenen onbekenden Gevangen, i

die my niet lief en heeft , en die miflchicn een
ander bemint. Maer, antwoordefe. kan ik .

twijfFelen aen den ftaet van defen Gevangen, (

verfekert my fijnen geeft niet van fijue ge- :

boorre, en in weerwil van al 't vermoeden
dat ik heb wegen de verpanding fijns herren ,

verfekert my fijne heufheitt *mywaerts niet,
dat hy nergens elders bemint, en dat hy my
miflchien niet enhaet! Maer neen, Berel/Jè^ \

voegden 'er defe beminnelike dochter by , lief- \

kooft u felven nier, en gedenkt dat, vry verre
van te gelooven van bemint te worden, als

men 'c u niet en feyt, gy 't voor eerft niet be-

hoorder te gelooven , fchoon menj/t u feyde.

Stelt dan vaft te beftrijden defe forggelikc ge*. •

negentheit, die gy in de gront uwes herren
|

gevoelt; wederftact de verdienft van defen

onbe«
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onbekenden, en maekt u geen fmerte, die

gy noyt yemant zoud durven klagen, fchoon

gy van droefheit moftct fterven. Dit was
haer laetfte befluyt, en fy dede inder dact

foo veel, datfe, eenigen tijt geduurende,
fich geloofde te hebben overwonnen. Daer
gebeurde felts yer^ 'c welk haren geeft aftrok

van't voor-werp dat doorgaens befig hield;

want TeUps haren broeder quam t'huys van

die lange reys welke hy gedaen had : en alfoo

hyfe teederlik beminde, was hy foo blijde

haer weder te den . dat hy 'c haer ook heel

maektc. Hy verhacldefe al de roorvallert

van fijn reys, by verteldefe al de kluchjes,

die hy had aengerecht in de olaetfen daer h/
doorgereyft hadde: en willende naer*t Leger

gaen, hoewel de Velc-tocht ten eyndeliep,

liet hy*er alle fijn minnelike overwinningen,

dat is te feggen , verfcheyde brieven, en 't con-

trefeytfel van een Perfoon die hy toen bemin-

de, van welke hy haer hondert geneuqlike

dingen vertelde. Bereitjè den geeft defer wijle

befig hebbende . voelde niet geduurcnde eeni-

ge d igen die flag van ongeruftheit , welke ly

gewoon was te voelen. Hare ziel cjan in defe

ploy zijnde, gingfe op eenen morgen wande-

len langs het hekken, van 't welke ik u ai-

reede heb gcfproken: want de Son en fcheen

dien dag nier, en de wandeling viel'er feer

aengenae n: Maer fy had naeulicx twee kee-

ren gedaen . ofte f * en hoorde heel luyde fprc-

ken in A ttmtiorus kamer, van welke, foo u

cedcnkt, ik heb gefcyt, dat dc venfter* op
^ Dd5 dele
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,

defe gang uytkomen. Bereltfe hoorende dit
gerucht

,
en niet konnende begrijpen wat 'et

mocht wefen, ging 'er by, en verftont dat den
Gevangen hem die'm bewaerde emfteiik badc
hem weder te geven, 't gene hy hem had ontr
nomen, en dat den anderen heel trots ('pre-
kende, feyde dat hy 'er niets van doen zoude,
cn dat wel verre van hem die weder re geven

,

hy den felven Aphrawr ging brengen, op dat
hy dien aen den Prins van Agrigentcn mocht
lenden. Maer naeulicx hadfe dit verftaen,
Ofte fy hoorde dat den Gevangen fijne beded
verdubbelde, en dat hy fprak als een man.
die er ten uyterften aengejegen was . c\ar 't ge-
ne m^n hem hrirl nnrnmnen niet wiert gefien.
Soo dat toen de teederheit in 'er hert ontwa-
kende, en de nieufgierigheit haren geeft in-
nemende, riepfe by fijnen naem , hem, die re-
gens Arietrndorus foo hevig twiftede. Def^
man hoorende hy wiert geroepen door de
dochter van fijn meefter, aen dewelke hy
felf voor defen dienft was verbonden, quam
aen de venfter, om haer te vragen war 'er
beliefde, 'k Begeer, feydefe, dat gy my
fegt, waerom gy foo onbeleefdelik toeipreekc
eenen Gevangen die men u niet te bewa-
ren heeft gegeven om te mifhandelen, en

n.^^
^egt waerom gy regens hem

twiftedct ? Me-vrou , hernam dien man
met groote hevigheit , defen Gevangen
moet yemant van mijne makkers omge-
kocht hebben, want ik heb hem vinden
fchrijvea

: foo dat ik hem den brief heb-

bes*
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bende ontnomen j in meyninge dien mijn 'mec-

fter te dragen, bellont liy lbo hare acn te hou-

den oni dien weder te hebben, dat ilc gedoort

wiert, niet konnende verdragen men geloove

ik bequaem zy in getrouwigheit te teylen. Ey!

met verlof, M>vrou, (feyde toen Artemidorus

^

Bcreiife aenfprekende) indien gyualle degoet-

V heden die gy my hebt bewefen niet laet berou-

i5Wen,maekt dat 't gene Ik gefchreven heb van

3 niemanc gelien worde ; des befweer ik u
^ by al 't gene dat gy bemint. Gy fiet , Me-
vrou , feyde toen hy die AttemidorHs tegen-

3 fprak , dat defen brief van groot belang moec

j zijn, en ik geen ongelijk heb dien niet te wii-

rlen weder geven, 'k Bctuyg u Me-vrou, her-i

nam Artemdoms ^ dat hy dén Prins van Agrf-

genten noch Aphranor geenfins aengaet,en dat

defen brief my alleen raekt. Om een middeU
• Aweg tot uwe rereeniging te vinden, anrwoor-

3 de Serelife, gedoog dat ik befie 't gene gy ge-

sfchreven hebt;becrcut u op mijne befcheyden-

«heit , en foo ik inder daet bevinde , dat den

Prins van Agrigeaten,noch mijn Vader, geen

i( ijelang hebben aen defen brief, fal ik u dien

y weder geven, 'k Sal felfs hem die hem u ont-

tl nomen heeft verplichten niemant te feggendat

gy hebt gefchreven, en ik falder noyt van fpre-

ken ;Vant fondcr dat hen ik verfekert dat hy

die ubevvaert den felven niet lal overgeven.

Maer onder dele voorwaerde, voegdef 'er by,

geloof ik niet dat hy'er fwarig'ieit in vinde,

mirs hy wel kan oordeelen, dat ik den Prins

van Aarieenten , noch mijn Vader niet zoude

Dd 6 wUleR

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



8Jt C L E L I E,
willen verraden. Defe man toeftaende ^tnene
Berchft feyde, fag fich Artemtdorus eedwon
gen te gedoogen, dat de fchoone dochter fag
den brief die hv begonnen had te fchriiven!Hy was echter heel bedroeft over defe voor-
val; maer immers de faek niet zijnde te hel-
pen, en W//? uytermate hoog achtende,
ftemde hy het toe. Hy hoopte' felf* dat dij
iniflchien hem ergens in zoude dienen, en dat
hyfe mocht verplichten, fy hem de gunftdedo
van eenen anderen te mogen fchrijven , ofdien
Iclven aen Cltdamtrc te feilden. Hy ftont dan
toe t gene fy hem had voorgeftelt, en toen
gat hy die den brief genomen had dien aen
£ereltfe, die daer in vont defe woorden.

^^/f^;^ u aUtemg fiyde, dat \deH rctrnpCa^
ItgficH Prtns vande werelt éen, zpnde tttetie^
nocgfaem doen hekenmn de groote van mijH ongeluk.

Op defe woorden, hield W//? ftü, en fe
hield ftil met vreugde, fiende dat degeheyme
genegentheit die f' in de ziel droeg, een edeler
gront had danfe dachte. Soo dat dit gevoelen
de teederheit hares herten vernieuwende, her-
lafle defe drie of vier regelen , gelijk offe
ware bevreeft gewecft . niet wel gelefen tehebben , en den briefvan \ een eynde tot »t ander
weder overfiende, vond Per in defe woorden.

iHdien H aUcemg fyde. dat tijden rampfa^
ltgR,n Prms van dc wtrelt btn , xjoude u met
^oegjuem d9cn (fekettneH degroote van mijn ongeluk;

maer
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fftaer u i^erfekercfide ^ dat /\ dett Oftgelnl^gfffn

minHacr hen die 'er oyt voat , feg il^ h , dat i^. den
tUertdtgfhn menfch ben van de veerelt. Want einde^

iiki ^k. g^^^^^i^^i • ^kyoset met of gy vry tijt;

\voeef Jelfs niet ofgy trouw T^ijt ; en fl(xveet allee-

mg^datik^gedmrig om u denke , en dat alle 'tme^
> dedoogen van tvo^'e der volmaekjle Perfonen des
aerdhodems , deflrenghett der qnalen die il^ lijde niet

kan verjachten, Siet dan al t é bekoorlijke . , .

Alfoo defen brief niet was geeyndigt, kon'ef
ï Berelife niet meer van weten, dog fy wift'er

>i niet dan ai te veel uyt voot hare ruft, over-
iimits dat foo *t begin haer had verheugt, hec
eynde bedroefde haer. Want indienfe had

1^
= vernomen dat defen gevangen een Prins was

,

Ui vernamfe ook dat hy een Minnaer was , en dat
Hjkiiy meende bemint te zijn. Sy vernam 'et ook
P^öiet fonder ontftelienis ; enfy wiert lbo rdot#
l^^datfe in't lefen 'thooft wende, om hire rootheic

pHivoor Artemidoruf te verbergen. OndertuiTchen,

p. uin de onftuymigheit hares herten, dede de
ndroefheitbynaerdefelve werking, diede voor-
gaende vreugt in haer had gedaen , en vernieude

Jhare teederheit, feker zijnde dat'er niets foo be-

':quaem is om d'opwellende genegenrheit in *t

i hert van *t meefte deel der vrouwen te doen toe-

r nemen, als re hooren dat diefe beminnen bemint

j

worden. Dog alfoo Bn elije geen rijt had om op
defe voorval re redenkavelen, en datfedatelik

moft fpreken.vondfe haer geweldig beteutert,en

jgevoelde vele verlcheidene dingen. Maer einde-

Ifik d'edelmoedigheit en de teederheit de fterk-

Dd 7 fte
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fte zijnde, feydefe tegens die defen Gevangea
bevvaerdc, dat defen brief den Prins van Agri-

geiiren nocli Ai^h/amr niet aenging, en datfe

derhalven iieni verbood daer af te fprekea,

Sy voegden 'er, door een gevoelen van min»
ne-nijt, echter by,datfe heel goet keurde, hjr

Cijïi beft dede om t'ontdekken wien Artemsdo"

rus had omgekocht, op dat men hem niec

meer betroude. Sy feyde dit niet-te-niin,foa<.

der dat 'et Artemidams hoorde , mits hy in fijn

venfter lag, en dathy, diefe aenfprak, uyc

de kamer was gekomen, om hare bevelen

t*ontfangen. Hier me begeerdefe , dat hy defen

Gevangen de vryheit liet , om haer in den hof

te fprckcn, op datfe hem den brief mocht we-
der geven; en defe man haer gehoorfamende,
(^wzm Artemtdomt by'er, omïe te bedanken,
en ging met 'er wandelen, terwijle dat twee
doehters die haer volgden, op 't eynde van
de gang, alwaer de wandeling gefchiede, aen-

fpraken , hem die over de Wachters van Ar^

umtdorus 't bevel hadde. Wat fal ik feggen

,

Me-vrou, feyde hy, om u voor defe laetlle

goetheit te bedanken, en wat kan ik doen
om u mijne erkentenis te betuygen. Gy
kond, hernam Berelife, een blos krijgende,

voortvaren u op mijne befcheydenheit te be-

trouwen: want uwen brief bericht my dat gy
een Prins zijt, dat gy bemint, en dat gy wort
bemint: macr hy en feyt my noch uwen
naem, noch die van de Perfoon welke gy be-

mint, noch die der plaetfe van waer gy zijt.

Ondertuirdien begeer ik defe drie dingen te

we-
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wetefl, aleer ik u weder geve, 'c gene gy ge-
fchreven hebt. Ha! Me-vrou, leyde hy, in.
dien gy 't gevolg willet vaii 'r gene gy my
vraegr, gy zoud'et my miflchien niet afvra-
gen: wanrgy zijt ioo edelmoedig, dat gy u
felven niet zoud willen ftelleii in vermogen
yan my te beledigen. In 'r tegendeel ant-
woorde Berelije^ 't komt voornemelik d'edeU
moedige Perfoncn toe fich te vinden in vermo-
gen van quaet te konnen doen , mits fy 'er

noyt geenen wil toe hebben; Hierom fonder
V «ly te laten berouwen 't gene ik u heb gefeyr,
vrage ik u noch de drie dingen die 'k u heb
gevraegt. Aengacude mijneu nacm en die van
mijn vaderiant, antwoorde.y^r/^/w/^ö/v// , kan
ik u feggen fonder fnootheit> hoewel ik*c niet

doen kan fonder gevaer, en miilchien niet
i fonder onvoorfichtigheit: maer voor die van
de Perfoon welke ik bemin, dewijl mijnen
brief u heeft doen merken dat ik 'er af bemint
worde, my dunkt niet dat ik 't behoor te

doen, engy behoort 'er foo veel te min op te

blijven ftaen, voegde hy 'er vleyender-wijfe

^by, om dat gy aen die aenlokkende Perfoon
[izijt verplicht. Want, Me-vrou, indien fy

^my niet had doen verlieven en dat ik vry bin-

nen Agrigenten ware gekomen , 'k zoude ge-

wilTelik op u verheft geworden zijn, 'k zoude
u ongetwijfïelt moeyelik hebben gevallen met
mijne klachten: en alfoo ik overmatig vierig

jibemin, zoude ik u noch laftiger hebben ge-

nvallen, dan Teriilcj doet, die gy foo geweldig

iringeloort. Hierom , Me-vrou, dewijle gy
* aeo

I
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aen de Perfoon die 'k beminne foo verplicli

zijt,dwingc my niet harent halven onbefchey

den te welen ; en vernoegt u , dat ik my ge

noegfaem in gevaer ftelle, met u te feggen

dat ik een broeder ben des vyants van dei

Prins van Agrigenten, Hoe , hernam fchie

lik Berei/ffy gy zijt ArtemtdorM , broeder vai

den Prins van Leome, die al voor fes maen
den uyt die plaets is vertrokken? Jae, Me
vrou , ik ben dien ArtemidorHS , weiken mif

fchien van den Prins van Agrigenten , en vai

de bevallige PhtloHtce foo wel niet zoude om
haelc wor.ien als hy is , indien hy hun beken

was fchoon hy van hare edelmoedighei
ganfch verfekcrt zy. 'k Verklaer u ecftter

Me-vrou, voegden hy'er by, dat het eenif

belang van mijne liefde my heeft verplichl

een lange gevankcnis te vreefen, en my niet

bék^ent te maken. Terwijl Artzmtdorns alduj

fprak, ftont Bereltfe wonder bereutert: wam
gy moet weten , dat Teleftt haer broeder . di

*er al de voorvallen van fijn reys had vertelt

haer ook had gefeyt dat hy vrijde, en da

hem beminde een dochter van Leonre , welke

den Prins Artcmtdorus , die nu m defe plaets

niet en was, had bemint. Hy had'er haei

felfs van gelaten een contrefeyn'el , en vele

brieven, diefe voor hem bewaerde, terwijl

hy in \ Leger was; maer alfoofe al *t gene
hy 'er had gefeyt, hadde aengehoorr, fonder

te denken dat 'et haer in 'r byfonder rackte,

hadfe de naem van de Perfoon vergeren. Des
niet wetende ofte het de felve was » aen de

welk<
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welke A>te}m.lorus had beginnen te fchrijven ,

wasfe uytermate beluft het van hem te hoo-

ren, ofte te gaen leien al de brieven die haer

broeder haer had gelaten, om te fien ohc

niets, 't haer'er verlichting, zoude vinden.

En dewijle haer verfcheyde dingen doot

't hooft fpeelden, welke d'ongewifheit van

haren geeft in hare oogen deden blijken, ge-

XooïAq Artemtdorus, dat 't gene haer ontruite

was, datfe niet en wift ofte iy haren Vader

moft bekent maken wie hy ware. op dat hy 't

den Prins van Agrigenten berichte. Maer h^

bleef niet lang in dat gevoelen^ want f^'-^f'^i^

radende 't gene hy dacht, en niet willende,

hy geloofde, datfe bequaem was om t*ontdek-

ken een geheym , 't welk hy haer had ver-

trout, nam het woort, en hem met bedaert-

heit aenfiende; dénkt «iet, feydefe. dat ik

overleg ofte ik behoor te feggen , ofte nier,

dat gy Artemidorus zijt: 'k verklaer u, dat ik

heb vaft geftelt u niette ontdekken, onder

voorwaerde dat gy my twee dingen belooft,

d'eene tegens den Prini van Agrigenten nietg

aen te vangen: d'andere my al uwe vryery, en

den rechten ftant uwer ziele duydelik te ver-

halen : want miflchien weet ik befonderheden

van u geval , die gy felfs niet en weet. Metfe

hier op ftonden wiert Berelife gefeyt dat Pht-

hmce aenquam ; fy verfcheen ook inder daet

ten felven tijde. Toen eyf:chze Artemtdorns van

Berelife 't begin van fijnen brief, maer defe

beminnelike dochter, fonder *t hem weder te

geven, en fonder hem t'amwoorden

,
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88, C L E L 1 i,,jT^/W tegemoet, die haer ganfch vriendc-
lilt ontfing, en^er feyde, datfe haer eeneoe-
de tijding bracht. Want eindelik

, feyde defe
bevallige Princes, binnen vier dagen fal den
Fnns rnijn Vader wederkomen, naer den Velt^
tocht heerlik ten eynde gebracht te hebben,
dewijl hy de vyanden heeft gedwongea de
vrede te verfoeken ; en ik korae te vernemen,
dat wachtende die befloren zy , Ci'^fias heeft
verkregen, dat uwen Gevangen blijve op fija
woort, en dat hy mag gaen wandelen, fonder
wachters, daer'f hem beliefc,mit& dathy altijt
op t Cafleel kome flapen ; den omraeganc
daer hy by was, heeft hem foo goeden gevoe-
len van hem gegeven, dat hy fecr blijde is ce-
wecft, hem defen dien/l te doen, welken gyhem moetdank weten , dewijl gy u laet gelegen
zijn, aen al 't geen defen lieven onbekenden
raekt. Lidien gy my dan gelooft, fullenwy
Hem mede nemen, als wyden Prins van Aoriaen-
ten tegemoet gaen , diewy te Carifates

, Yw?lk.
gelijk gy weer, maer acht mijlen van hier is
Jiioeren verwachten; want my dunkt billik gy'i
ioo raaekt, dat uwen Gevangen nietondank-
baer fchijne. Berdife, die den geeft met hon-
dert verfcheydene dingen had ingenomen , ant-
woorde niet al te wel op 'c gene Pb.lomce haer
ieyde. Sy wenkten echter ^/W^,?; ;// . die ach-
ter was gebleven, om naetder te komen,/eg-
gende dat hy aen de Prinses van Agrigenteu
vry. was verplicht, en hem voorts uyrleggende
van hoedanigen aert de verplichting was daer-
le at /prak. 4,temtdQrns defe tijding met groo-

tc

r'
.1

j

ï:-

3
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BOEK 89
te blijdfchap aenveerdende, ftclde fich om
phiicnice te bedanken : Ey , met verlof , feyde

fy, bedankt my noch niet, want .het kan

lichtelik gebeuren , dat de vrede niet voort-

gaet, en dat gy foo haeft niet fult verloft

worden. Dog immers geen Wachters heb-

bende die u volgen, voegdef'er by, fult gy

minder quelling hebben; cn aldus 't eynde

. van den oorlog met meerder geruftheit af-

wachten. Atcmtdorus antwoorde op tlefe

praet met vele heufheit, en groot verftant,en

Bcrelife mijmerde foo krachtig, dat Phtlon.ct

haer daer over begon te quellen, en'cr na

l d'oorfaek te vragen. Want. feydefe, gy

ri.is zijt een dochter foo weynig onderhevig

h als yemant ter werelt diergelijke vervrem-

; dingen van geeft, welke men in foo vele

' beminnelike Perfoncn berifpt : u hert is by-

naer altijt daer gy zijt , gy verdeelt u fclven

bykans noyt tulTchen uwe afwefende vrien-

dinnen, en die welke gy onderhout: cn daer

moet fekerlik yets wefen , dat u behaegt

ofce ongemeyn moeyelik valt. Ondertuf-

fchen dient gy heel wel in u fchik te zijn

»

op den dag als wy naer Carifatis gaen ful-

len, dewijl ik voor heb al de Juffers,

opge<^iert en te peert, gelijk men ter jacht

gaet, te laten komen, want my dunkt

dat men d'overwinners al foo behoort t'ont-

fangen. Berehfc toen 'er beft doende, om
de vreugt in haer aengeficht te herfteU

len, feyde tegens de Princes , dat f 'er

ecu weynig onpaffelik vont, dog dat-
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90 C L E L i iL,
fe ten minften hoopte welvarende te zijn, ten
dage alsfe dacht den Prins van Agrigenten te
gemoet te gaen. Maer hoefe 't maekte 'rwas
er onmogelik in hare oogen de gewoonelike
bedaertheit te brengen, en Phshmce vertrok,,
londer t geheym hares herten te hebben kon-
nen uytvorfTchen. Aleerfe weg ging lietfe
uéphranor weten de laft van den Prins van
Agrigenten

, wiens brief fy hem toonde ; foo
dat Artemtdorfts niet langer behoefde te ver-
dragen de ftrafheit van die hem bewaert had-
de. Maer fchoon hem fulcx inder daet ver-
blijde, konde hy niet laten bedroeft te zijn,
dat dit bevel niet eenen dag vroeger was ge-
komen, mits hy dan de voorval die hy ge-
hadt hadde niet onderworpen zoude geweeft
zijn, noch niet verplicht om fijn geheym aen
Berehfe t'ontdekken. Hy hield 'er echter uy-
rermaten veel af, en droeg 'er groote vrient^
fchap toe; dog in faken van liefde vertrout
men niet geerne buyten nootfakelikheit. De-
fe moeyelikheit was echter niet te vergelij-
ken met die Streüfe gevoelde, toenPer alleen
in haer kamer vont: want die hevige en krach-
tige genegentheit , dewelke fy Artemidorus

u*uu
^iefe meende overwonnen te

hebben, bevont'er eens-klaps wederom in
hare ziel , en de kenniife van fijnen ftaet en
van fijne liefde brachten'er felfs in een kieyne
prikkel van eer, en van minne-nijr, die de

1 t'fijnwaerts vermeerderde. Soo
haeft alsfe ook in hare kamer quam , was fy
gefint m'er cabinet re gacn, om op te foeken

al
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II. BOE K. 9f
aPt gene Telefts haer in bewaring had gelaten:

nier-te-min een van hare vrouwen, die dedeur
onverwacht had toegedaen. in den hot geble-

ven zijnde, moft fy gedult hebben tot menfe
ging roepen. Maer wachtende war en dachtfc

niet, hoe feyde defe lieve dochter by haer fel-

'k heb mijn hert konnen overwinnen
,

ven
toen ik Jrfemidorus niet kende , en fal ik*cr

geen meefter af wefen nu ik weet dat hy be-

mint, en bemint wort? Maer foo by geval,

hernamfe, de Perfoon die mijn broeder te

'I^eonte vrijt, de felve is daer Artenndonts op
verlieft is , zoude 't niet mogelik zijn, die uyt

fijn herte te jagen , hem te kennen gevende
datfe ontrouis ?want door defe middel zoude
ik mijnen broeder dienil doen, hem :eenen

Tegen-vryer ontnemende, en ik zoud'er mif-

fchien mijn fel ven cenen doen, indien ik fui-

ken minnaer kondie verkrijgen; maer, wat
feg ik, fwakke aU ik ben, (hervatrenfe ge-

lijkfe zedcrt heeft vertelt) heb ik de reden
-verloren, en ben ik foo weynig eergierig , dat

ik yeraant zoude willen beminnen, die my
«iet bemint? Neen neen , voegdef'er by,'k heb
ongetwijtïelt de lafhertigheit niet van Artemi^

doYHS te beminnen, dog ik meen dat ten min-
ften de begeerte van bemint te worden niet

-ftrafbaer is, mits datfe my niets doe feggen,

ofte begaen tegen 't keurelicxfte welvoegen.
De begeerte om in *t algemeyn te behagen , is

noyt voor een mifdaet gerekent, waerom
zoudet'erdan een zijn, eenen grooten Prins

in 't byfondcr te willen behagen , fonder ander
1B<

II
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9i C L E L I E,
inficht , (Ut is van hem voor alle andere
Perfonen des werelts geftelt te worden. Met-
fc dus ftont quam de vrou die haer Cabinet
konde open doen , dies fy 'er in ging en over-
fiende al de brieven , die *er broeder haer
had gelaten, merktefe klaeriik de Ferfoon
diefe had gefchrevcn , defelve was van de
welke Artemtdorus getrouwelik meende be-

mint te zijn : wantfe fprak op verfcheyde

plaetfcn fulkerwijfe van hem, datfe 't konde
merken. Hier na befachfe 't contrefeytfcl

,

maer ofwel haren fpiegePer feydc datfe een-

pariger fchoon was dan Cltdamtre^ vandfe fe-

keren fwier in 't wefcn van hare Tegen-
vryerlfe, die 'er moeyelik maekte, foo aen-

genaem fcheen hy haer. Sy was (èlf ganfch
mifltroodig door in dc brieven van Chdx-
ntfre foo veel geeft: te vinden, raitsfe vrecf-

de dat 'r geficht van dit contrefeytfel en

van hare brieven , de minne-nijt mochten
brengen in 't herte van Anemidorus , fonder

de liefde daer uyt te jagen, en <latfe alfoo

haren broeder niet een onti'aggeliken vyant

gave , fonder een minnaer te verkrijgen.

OndertuiTchen vandfe yet foo foet in hem,
wiens hert fy focht te winnen , re berich-

ten, dat 'fijne meefterffe ontrouw was , datfe

niet konde laten te gelooven, het felf haren
broeder raekte, datfe de geeft: van Arteynido-

rus genas van de liefde die hy Cltdamire toe-

droeg. Want immers, feydefe, foo haeft hy
komt te vernemen 't geen 'er te Leome is om-
gegaen, fal hy weten ^ dat des anderen daegs

naer
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nacr fijn vertrek, daer een Vremdeling aen-
quam, die by Cliiamtre maekre wel te
Itaen : derhalven is 't veel beter hy rechte-
voort geloove aen my verplicht te zijn,
dat ik hem de fake feg gelijkfe is. Dog
een oogenblik daer na van gevoelen ver-
anderende konde fy >r niet toe verftaen

,

enfe zoude t miflchien niet vaft geftelc
hebben, indienfe des anderen daegs mor-
gens uyt ;eenen brief van haren broeder
niet had vernomen, dat den Prins van
Agrigcnten hem na Syracufen fond , om
'er eenige wichtige faken te verhandelen.
•Dog na hyfe dit gefeyt hadde, befwoer hy-
fe ernftelik wel forge re dragen A^oor al de
dingen die hy 'er had gelaten ; haer vor-
der feggende daB hy licht een reysje na Le-
onte mocht gaen doen, fonder van yemant
»ls van Cltduimre gefien re worden. Berelifc
dan haren broeder niet t'huys fiende,
Tondt fich veyliger om tot de genefing
van ArtemtdcrHs haer beft te doen. De-
fe gedachte greep echter eens-klaps geen
ftaudt in haren geeft : wantfe bracht
de nacht bynaer over fonder flapen , en
foo haeft den dag aenquam dedefe niet
dan contrefeytl'el van Cdd.imire bcfien,
en als de brieven lefen. Sy^hadl^; wel
geerne niet alle geroont» door dienfc haer
al te wel gefchreven dachten, maer 't ge-
viel dat de beft'^ de verplichtcnfte waren
voor Telefis^ en de bequaemfte om Aru-
mtdmts te vergrammen, Selfs waren *er

oogen-
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94 C E L I L E,
oogenblikken , in de welke fy , na te hebben

herlefen 't begin van den brief, die defen

Prin» aen Cltdamtre fchrcef , eenige deernis

had , denkende hoe bedroeft hy zijn zoude

,

als hy vernam dat de Perfoon , die hy foo

ftantvafteiik beminde, een trouwloofe was,

Maer wannecrfe gedacht hy^erhad bekent ge-

maekt, dat indien hy, tot Agrigenten komen-
de» niet ware vcrlieft geweeft , hy't op hacr

zoude zijn geworden, en datfe las, 'tgenc

hy in 't begin van den brief, diefe had van haer,

feyde , kondcfe niet laten te wenfchen dat hy

Cltdamire nitt langer beminde, fchoonfe echter

had vaft geftelt, noyt te laten blijken, op

Artemtdorns verlieft te zijn , indicnfe 't hem
niet maekte , ja felfs niets re doen , harer on-

weerdig, om *t hem te maken. Sy wift ech-

ter niet hoefe dit voornemen zoude uytwer-

ken; maer Artemidoms verfchaften'er felf* ge-

Jegentheit toe; want geloovende hy aen Bc'

ultfe verplicht was, dacht hem dat naer

y^fhranor befocht te hebben, hy den eerften

dag, op welken hy verlof had, yemant te

mogen befoeken, niet behoorde te laren voor-

bygaen, fonder 'thaer re doen. Invoege dat

naer by Phi/on/ce geweeft te zijn , hy by Bere-

Itfe ging, die hy in 'er Cabinet vont, hebben-

de by'er op een tafeltje van Jafpis 't contre-

feytfel van Cltdatntre ^ 'tkasken echter geflo-

ten zijnde, en hare brieven, welke hy ook

niet konde kennen, mits hy 't fchrift niet en

fag. OndertufTchcn verfcheen hy naeulicx,

©f Berehfe kreeg een blos , en wilde hem met
meer-

1 .
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II. B O E K. 95
ttie€rder plechtigheit dan na gewoonte ont-

halen: maer Artemidoras *t merkende, (tel-

den *er fich met kracht tegen; Ey, met ver-

lof, Me-vrou, (feyde hy, haer naderende,

cn fachtjes fprckende) gedenkt dat ik binnea

Agrigenten alleen voor u Arttmidorus ben , en

dat, in hoedanigen ftaet ik ook mocht wcfen,

'kveel meerder heerlikheit zoude ftelien in u
eerbied te bewijfen.dan infoo velevergeeffche

teekenen van uwe goetheit te ontfangen.

Hier na Sereltfe fijne wil doende fat Artemtdo"

fits neder, en ftelde fich om 'er te befwcercn,

datfc hem wilde wedergeven] den brief die hy

acn fijne beminde had beginnen te fchrijven.

Die Perfoön, hernam Berelife root werdende,

is foo weynig weerdigdient'ontfangen , ik niet

geloove *k u dien fal wedergeven. Ah! Me-vrou,

riep Artemidorus , 't blijkt wel datgyfe niet en

kent, want ik kan u verfekercn, dar, indien gyfe

kendct, gy 'er zoud beminnen. 'kWeet niet,

hernamfe een blos krijgende, wat ik zoude

doen indien ik 'er door mijn felven kende,

maer ikweetwel dat ikfehate om uwent wille.

Want om u niets te verbloemen, gy bemint

een ongetrouwe,die fekerlik feer beminnelik is^

voor diefe bemint, maer die ook ganfchhatelik

is , voor die gene welke fy heeft afgelaten te be-

minnen. Maer, Me-vrou .hernam

met groote verbacftheit ,*kheb u de naemnict

gefeyt, vande Perfoon die ik bemin, en ik ge-

loof nict't mogelikzy datgy 'er fedcrt gifteren

yets van hebt vernomen. Om ure doen fien dat

ikfe kenne (hernamfe , openende 'tkasjealwacr

//. Z>«/, Ee *tcon-
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96 C L E L I E»
'z contrefeitfel van Clidamire in was) beiict of
gydic fchildery kent? Ha! Me.vrouriep^/-/<.,
rntdorus, ik kenfe niet dan al te wel , indien *t

waer is dat Clidamtre ontrouw zy. Maer, Me-
vroUj voegden hy 'er by van verw veranderen-
de, wie heeft u dit contrefeitfel gegeven,': welk
Toor my begonnen wiert , en eer ik vertrok niet
konde volroyt worden? fend'et my C//^/iiw/r<r

niet , om my, geduurende mijne gevankenis , te

troollen; endiebevallikePerfoon;, hebbende»
door eenigen weg, my onbekent, vernomen in

wat plaets dat ik ben , trachtfe niet te beletten
dat ik in mijne ballingfchap van droefheit niet

kome te fterven. Uyt delen brief fult gy fien,

hernam Bereltji hem 'er een langende, wat gy'er

af behoort te denken : Artemtdvrits toen aen-
veerden diefe hem gaf, opende dien fchielik,

rn naer de hant van Citdamive gekent te heb-
ben, las hy'er in defe woorden.

CLIDAMIRE AEN TE-
LESIS.

dat tl^ Artemidorus èemifrf heUf,

j3 \te/ijdefe/f,dat Wcontrefe/tjèl , *tvpe/k^ik^n ge-

vf» voor hem ytasbegomefi ; inaer de l^lnchttgheit van
mijft geval (/nvertv/ftMe/J^ hmder-paien tegens den

ae»Txas mijner ge-.iegefitljeit fleUende y heb /kjer my
met redett afoHtiafl; e» gelijk^tkjiiet en tvoijffel ofte

het ajvocfen heeft Artemidorus genefcu va» de lief-

de» die hy my toedraegt^ verplttht il^ my /onder

kommer om d'uvue te gedoogen , en ik^beloofu^ de^

w^lgy V -Kenfcht , dat , jchoon hy niet genejen vö.u

re, ky my wet ^fnde doen veranderen 't beflnyt^

i

J4 kli/
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*twe^k,'k,f^^^ i^^omf» va» myt ttmgf gcmeyvtfchaf

ut ióëni tc louilctty en txl mijn levfH Telefis te bc^

innen f
w/V/ iiat hy Ciidamire alt ijt hefhebbe.

Terwijl Artemidorus defen brief las , befag

hem Bereiife aendachreiik : foo datfe met blij-

fciiap fag al de verandering des aengefichtt

van defen ongelukkigen minnaer; die, naer

den brief te hebben uyr gelefen, niet konde

laten eenen grooten fchreeuw te geven. Hoe!
Me-vrou, feydehy, gy hebt de wreetheir, gy

,

die de befte menfch van de wereit zijt, my foo

fchrikkeliken tijding te brengen? want iffer

yet wrecder dan te weten dat Clfdamn e onge-

ftadig is, en dat den broeder van de edelmoe-

dige Bereiife f aen dewelke ik duyfent werf ben

rerbonden, mijnen Tegen-vryer zy. Maer,
Me-vrou, voegden hy *er by, hoe heeft hy

my foo haeft konnen uyt'et hert y^in Ciidami-

re» voor wie ik duyfent en duyfenc verplich-

tende dingen gedaenhebbe; om wie ik den

Prins van Leonte htb vertoornt; om wie ik

mijn geluk heb vernietigt; om wie ik felf de

heerlikheyt veracht hcbbe ; en om welke ik

my gewillig uyt mijn Vaderlant heb geban-

nen? Hoe.' feg ik, is 't mogelik dat C//-

damtre , van dc welke ik duyfent bewijfen

van teederheit heb ontfangen , haer hert my
uyt de hant rukt , om *et een ander re

geven ? Spreekt , edelmoedige Berciijc ,

fpreekt; want hoe-wel ik u heb befchuldigt

van wreerheit , laet ik niet u te leggen

,

dat gy my niet gevoeliker kond vcrpHch-

Ee z ten,



93 C L E L I E,
ten , dan door iny te berichten van al 't gene gy
van d'ongetrouwigheit van Ciidamitre weet, en
met te gedoogen, dat ik al de brieven befie , ;

die 'c my kouncn betoonen. 'kSal't geerne
doen » antwoorde Berelife, mits gy my belooft
geen vyant te zijn van mijnen broeder, dewijl hy i

u niet kent , en dat hy boven dien geloofde
, gy i

niets meer haddet r'eyfchen van Cltdamtre,
toen hy fich verplichte om 'er te beminnen.
Ha ! Me-vrou, hernam -^temfdorus , wat raet
om te belooven, eenen Tegen-vryer niette ha«
ten, en eenen gelukkigen Tegen-vryer? Neen
neen,Me-vrou^ hernam hy, 'k zoudet u onnut-
telik belooven ; en al *tgeen ik doen kan is ute
belooven, datdevrientfchap die*k utoedrage,
de werking van den haet die *k op Tele/tshtb^

ial wederhouden., en dat d'erkenrenis die'k .

Bnelife fchuldig ben , my fal dwingenom harea i
broeder anders aen te merken, dan ik doen i

zoude, indien hy flechs mijnen Tegen- vryei; '

ware. Spreekt dan , Me-vrou , fpreekt , maer
neen, hernam hy, fpreekt noch nier, en laet

my fien al de brieven van de ongetrouwe Clt-

damire; dit feggende dede hy 'er een open,
•«die, ten nacften by, van defeninhoutwas;

CLIDAMIRE AEN TE-
LES IS.

Indien de hlijfihap is een gunBtge geftelfenü tct

de hefde, fult gy my fins de foetsie vapt de vi^erelt

vinden :wdftt \en vMde my noytfoo wolikj\votet
niet of het een enkele ver^rng U van mijtte gema^
figtheir^dan of'/ver^vtren tann herf my dte aen-



U II. BOEK. 9f
^breptit : tnaer //^ veeet uf/, dat gy my lichtet$l^

\ (Uit koHHCH vermaksf*» (dat door minder feg^

gen» dan dat gy my niet langer wdt beminnen

p

I ket noch in u vermogen y noch in dat van V Geval

, my heden fwaermoedig te maken.

Ha ! Citdamire» fcyde ArtemidoruSy dien brief

op tafel fmijcende, uwe blygeeftigheit fal ray

wel tranen koften; maer immers men moer
fien hoe hoog uwe troouwloofheit geftegen

is ; eii terftont opende hy eeneu anderen brief-,

doch hy ftont vry verfet door te fieii dat'ec

eenen was die hy ecrtljts aen Ci/damire liadge-

fchreven.Soo dat noch meer vergramt worden -

de,Dm dat fijn meefterlTe fijne brieven acn fij-

nen Tegen-vryer had gegeven, dan hy 'c was

—~ over de foetighedcn diefe hem had gefchreven,

wam hy dien wilde fcheuren; maer Berelife belet-

lliill ten 't hem ; Ha 1 Artemtdorus , feydefc , wat doec

tWHiH gy : 'k ben niet dan een bewaerftcr van

dmgen die 'k u toone, en ik moetfe mijiicit

broeder wedergeven, met welken ik ingrooi

krakeel zoude raken, indien ik had ver-

loren ,«*tgene hy my heeft vertrouwt. Maer,

Me-vrou , feyde Artemtdorus , wat middel om te

verdragen dat eenen brief die'k eertijrs aen Cli-

damire heb gefchreven» zy in handen van mij-

nen Tegen-vryer? Befiet gy , hernamfe , eenen

anderen , en laet my defen fien : en met lbo las

Berelife door een verliefde nieufgierigheit den

brief van Artemtdorus, Maer *tfeltfaemfte was.

dat hy begeerde den felven briefte hooren » die

hy niet had willen lefen,fich toen latende dun-

Ee 3
kea
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loo C L E L T E,
ken dat hy *er Clulatmre te eer om zoude ha-
ten; foo dat Berehjc dien open doende, daer ^

in las defe woorden.

ARTEMIDORUS AEN a
CLIDAMIRE.

I
%^al hed(K d'eere hebben van u iepen^ Me-vrou^ i

'

maer'tfal niet zijn dan in plechttgheit ^ en met
foo vele forg om mijn hertstocht te verbergen y als tk^

hehoorde aen te yomden, omje h te toonen. Wan^
neer g y my tn dien flaetjult fien , Me-iron, hebt
een/g medelijden met my , des bejweer il^ UyCn't zy
dat gy my m vroltkhrt vind» ofte dat gy my fon-
der vmt, zijt ver féllert dat de een/ge liefde van de
aenbfddelike Clidamire my d:e gegeven^ ofte hcno.
men heeft ; en dat noch mijne woorden, noch mijn
fidfvcijgen^ met dan loor u zijn fnlien.

Dus fprak ik , Me-vrou, feydetoen Artemide^
rus, als ik geloofde dat 't hert van Clidatn/re niet
dan voor, my moft wefen : niaer, och lacy , 'ri«

heel verandert van gevoelen! Hier na dede hy
noch eenen anderen brief van Chdamtre open

,

in welken niet ftonden als defe woorden.

CLJDAMIRE AEN TE-
LESIS.

Ili, dachte dat g y van mijne genegentheit behoor-

det verftkcrt te zijn , naer dat /J^h had gefeyt dat

ik^u bemmdcen dat tinmijn f^aderlant genoegfaem
h.%ette^ om te beflaytcn het met blijfchap te verla-

ten y mits dat mijne Onderj gset treurden: maer

dc'
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'jftewtjl gy ffifUTve verfekerptgett mijner gemgoithat

hegeèrt ,
verklaer «, dat htdicn ik^ oyt ut gebrc'

ke blijf van 'tgccn ik.H belooft heb, tk^ toefïae dat

gy met meer om my en denkSt "«"ïw gedcftke

aen Artemidorus.

Ah! *tis te veel y riep defen bedrukten inin-

naer, cn ik wire den lafherrigften aller men-

fchen, indien ik Clidamirenoch konde bemin-

nen. Maer, och lacy 1 voegden hy 'er by, kan

men haten als men wil ? 'kverfoek vergitfenis^

feyde toe 5erf///^, wegens dedroefhei: die'ku

aendoe; dog 'khcb gelooft 'cbeft ware u uyt

de dwaling te helpen* en dat Cltdamne^ moe-

tende naer allen fchijn wel haell mijne fchoon-

hider werden, 'kniet beter konde doen als u
tegens haer op te hitlen» om uwen geeft vaa

cene hertstocht te genefen^ die u dog niet dan

droefheit kan geven. 'kBen dapper acn u ver-

plicht, Me-vrou, hernam Artcmtdorus y we-

gens uwe goede mcyninge, dog ik zoude 't

noch meerder zijn, indien gy my kond doen

verlieven, op dat ik Citdamire mocht haten,

Berelife kreeg een blos door defc praet, cn

had felf't vermogen niet om 'er op t'antwoor-

den: 'fis waer dat 'er Artemidorus geen acht

op flocg; want hy was foo bedrukt, dot hy

naeulicx wift wat hy felf feyde. Ondcrtullchea

wilde hy dat Berelife hem vertelde, hoe de

liefde van Telefis tot Cl/dainire was begon-

nen. Sy verhaelde hem dan, hoe dat, "s anderen

daegs naer fijn vertrek van Leonre, Telefsd^tt

was aengekomen ^ cn dat hy 'er komende.,

Ee 7 Clt'
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ïoz C L E L I E,
Cltdamire had gefien, welke quam uyt den
tempel van Ceres alwacrfe opgefloten was ge<
weeflr, uyt vreefe datfe ArtemtdorHs mocht be-
foeken: dat hyfe leer beminnelik vindende,
had getracht met 'er kennis te maken, dat hy
*t geluk had gehadt vanger te behagen? en
datfe foo blijde was geweefl: naer lange gevan-
kenls haer in vryheit te vinden, datfe had
voorgenomen om diergelijke vervolging t'ont-
gaen, hare eerfte liefde te vergeten: en die
van Telefts te gedoogen : die op fijn vertrek
fich had verplicht weder te komen om 'er te
trouwen, foo haeft hy de toeftemming van
Af^hraftor zoude hebben. Maer, feyde toen
Artemtdorm is 't geen veynfing van ClMmire,
om geduurende mijn afwefen geruft re blij-
ven > Geenfins , antwoorde Bereltfe^ want mijn
broeder heeft my gefeyt, dat hy, eenig ver-
moeden hebbende gekregen van *t gene gy
fegt, cltdamire fich heeft onderworpen de
proeve van dat beroemde eo gewijde Meyr,
alwaer gy weet dat men fich verklaert over
twijffelachtige faken.

^
Maer dewijle wy 't niet al te wel weten,

viel'er Amtlcar tuflchen, en dat wy feer blijde
zouden zijn te hooren, ofte al *t gene men
daer af fegt geen kluchjen is, fult gy ons
vrientfchap doen, met ons te feggeudatgy
'er af weet.

Voor my, feyde ^emcr^ttes, niet zijnde van
Leonte, ben ik 'er foo wel niet af onderricht
als vele andere: en al wat ik 'er af weet, ia

het algemeync gevoelen zy, dat, wanneer
yemaxit
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11. BOEK. löj
yemaiit een faek voor waer verfekert, en dat
hy 'c fweert aea de kam van een Meyr, zijnde
byLeonte, indien hy fijnen naera fchrijft op
een houte catelcje, toe die gebruyk bercyc,

en dat hy 't midden in die Meyr werpt, drijft

(iet als hy de waerheit heeft gefeyt, en finkt,

foo hy heeft gelogen: Men verfekert ielf,

dat den meyneedigen datclik bevangen wort
met een foorte- van qutjnende koorts, die

ticm uycteert tot hy fterft; en dit gevoelen is

Tulcx tot Leonte aengenomen, dat wanneer
sen Perfoon fich aenbied te (lellen ter proeve

wzn *t Meyr van Dele ; want aldus wort het

»enoemr, twijffelt men niet aen fijne woorden.
Berelifi dan tegeas Attemidortts feggende, dat
Cltditmne aen Telefts defe proeve van gene-

gentheit had gegeven , wiert hy 'er foo krach-

tig bedroeft om-, dat 'et Berel/jé bynaer berou-

de hem foo ellendig gcmaekt te hel>ben:wanc

hy feyde haer de bewegeÜklte dingen van de
werclt. Hy beerde echter op Teleps niet, ea

hy bekUegde fich alleen over Cltdamire^ wel-

kers brieven hy alle d'eea na d'ander las.

Maer hoe hy'er meer las, hoe hy grooter

teekenen vont van de ongerrouwigheic van

defe Perfoon, en hoe hy mistrooftiger wiert.

Berelife feyde hem van harer zijde foo ver-

plichtende dingen , datfe hem eenigfins troofte:

fy betuygde hem felf feer droef te wefen, dat

ten man haer broeder zijnde, oorfaek was

an fijne fmert: nier, feydefe, dat dewijl C//-

damtre genegen is tot verandering, fy niet

Ércrandert zoude hebben . fchoon mijn broeder
1 Ee 5 liaet
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104 C L E L I E,
haer felfs noyt befocht haclde. Want ik ge-

loof vaftelik, dat d'oiiftantvaftigheit foo feer

nietontftaet, uyt dat yemant in 't by Tonder

komt te behagen aen die bequaem zijn tot

onrrouwigheir, als wel om dat de nieuwigheit

in ^t algemeyn hun behaept: derhal ven , edel-

moedigen ^r/ew/^or«/, behoort gy , dunkt my»
uwen trooft in u felven te focken , tot dat het

geluk u doe vinden een Perfoon ftantvaftiger

dan Cifdam/re , d\c u vergelde voor de getrou-

wigheit door u bewelen aen een dochter diefe

niet en verdient. Ey ! Me-vrou , feyde hy toen

,

fchoon *f mogelik ware, dat ik Cltdamire niet

langer beminde, en dat ik felf op een andere
konde verliefc worden . 7.o\id gy my radea
gevaer te ioopen om noch de felve droefheit
uyt te ftaen die *k tegenwoordig Üjde? Indien
ik geloofde, hernam Bereltjt^ een blos krij-

gende , dat al de vrouwen fulke trouloofe wa-
ren als Clidamtrf» *k Zoude my wel wachten
u foo forggeliken raet te geven. Maer, Heer,
*k heb van mijne kunne foo quaden gevoelen
niet, dat ik onmogèlik houde, daer een
ftantvaftige dochter onder te vinden: 'k weet
ten minften wel dat 'er trouwe vriendinnen
zijn, en dat 'er alfoo weynig meefterfle konde
wefen fonder onftintvailigheit. Och lacyl

Me-vrou feyde hy, 'k fal miflchien niet ge-
lukkig genoeg zijn om van de ,hertstocht

mijner ziele te konnen genefen: niet dat ik
rechtevoort de fwaerftc dingen van de werelt
niet wilde doen , om 't vermogen te hebben
ran Cltdamire te haten; en dat ik felf my

niet

ÉL
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alet geeme rerplichte tot het lijden van onge-

looffelike qualen, om op een ander te kon-

nen verlieft werden. Maer eindelik , gevoel

ik in- mijn hertc foo grooten verwarring van

minne-nijt. van droef heit, van gramfchap,

en liefde, dat ik niet cn weet, wie van alle

defe meefter blijven fal. Ondertufifchen weet

'cc my eenigen dank, Me-vrou, voegden

hy*er by, dat de vrientfchap en d'eerbied

die 'k.u toedrage my beletten uyt te varen,

tegens dien gelukkigen Tcgen-vryer, welken

over mijn ongeval zege-praelt: en gelooft:

desbefweer ik u, dat ik noyc yemant, uyt-

gefondert de trouloofe Cltd.$mire» foo groo*

ten tcederheic ab u hebbe toegedragen , zijc

dan goet, trooft my in mijn ongeluk, en

miekc dat ik in uwe vrientfchap meerder

vaftigheit vinde, als ik in de liefde van die

ongeTladige heb gevonden, 'k Verfeker u

,

amV^orde Bere/ife, \ aen my niet en fal ha-

peren dat gy niet haefl: zijt vertrooft over

't verlies *t welk gy hebt geleden; maer de-

wijl fulcx meer aen ArtetmdorHs dan aen Bere^

Ijfe hangt, moet men afwachten dat de reden

uin fta'et van genefen gebracht heeft. Ahl.

Me-vrou,hernam hy , men geneeft defe quael

niet door de reden: hier na wilde Artem/dortts,

verrukt dooreen beweging, die hy niet kon-

de wederhouden, 'c kasje open doen, daer

*c contrefeytfel van Cltdam/re in was : maer

Berelife» die vreefdc dat 't geficht van defe

fchildery mocht ftrekken om de liefde m üja

hert te houden, ontnam 'et hem, en hem be^

Ee 6 let-
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io6 C L E L I E,
lettende die te ficn, feyde dat hy niet dan
d'ongetrouwigheit van fijn meefterfle behoor-
de aen te fien. Gy hebt gelijk, Me-vrou,
feyde hy, ik miC/tdamfre haten; en ik be-
geer dat uwe vrientfchap al mijnen trooft zy:
maer , edelmoedige Bet flifi , voegde hy 'er by

,

hoe komt dat gy fdfs TeUJtf van de drift fijner

ziele niet genceft? wunt gelijk Cltdamp-emj
om fijnent wil heeft verlaten, falfe miirchien
hem om een ander opfchieten: maekt dant'fij-
nen befte, en om my te wreken, datfe defen
nieuwen minnaer verliefe. Aengaende mijnen
broeder, hernam Bereitfe^ »kfal my wel wach-
ten te droomen mijnen broeder te genefen,
want men geneeft foo lichtelik gecnen minnaer
die bemint wort, als eenen die verlaten is:
en uwenthalven , wenfch ik Cltdamtre twintig
vryers te geven in plact§ van 'er eenen t'ontne-
men, op dat gyfe te eerder mocht haten. Hier
na feyde ArtemUorns tegens Sereiffe noch ver-
fcheyde verplichtende dingen , dog fe waren
echter foo vermengt met andere, welke deden
blijken.dat hy C//</aw/r^ noch beminde, datfe
die met feer verfchillende gevoelens acnhoor-
de. Sy ging echter foo behendig te werk, dat
Artemtdorns aen *er verplicht bleef voor datfe
de grootfte droefheit van de werelt in hem had
veroorfaekr. Ondertuffchen toen hy weder ia
fijn kamer quam , bevont hy fich foo ongeluk-
kig, dat hy duy fentmael wenfchte*t leven verlo-
ren te hebben , op den dag injwelken hy fijne
vryheit verloor. Want hy had gemaekt dat hy
by de Prins fijnen broeder heel qualijk ftont;
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hy had fijn geluk verwaerlooft ; hy was ge-

rangen" van een Prins vyant van fijn huys ; cn

hy fag fich verlaten van de cenige Perfoon,

die fijn hert geraekt hadde; hy had eenen

Tegen-vryer, die d'edelmoedighcit, en d'er-

kentenis niet toelieten dat hy ombracht, dewijl

*t een broeder was van de dochter , aen de welke

hy verfchulr bleef al 'tgunftigontjiaelt, dat hy in

fijne gevankenis had genoten; en die boven dien

wift , dat hy was den broeder van den Prins van

Leonte. Soodat,naer fich welbedacht te heb-

ben , hy geenen anderen trooft vand als de

rrientfchap van Berel/fe. Aen d'ander zijde wa»

defe lieve dochter niet fondcr ongerufthett,

niet dat 'et haer geen groote vreugde was de

gramfchapen de minne-nijt gebracht te heb-

ben in 'cherre van een minnaer, waer uyt fy

de liefde wilde verjagen ; maer immers fy vreef-

de dat de fpijt niet krachtig genoeg zoude *zijn

omPeruytte bannen, en dat .wanneer felf defe

eerfte liefde daer niet meer ware , hy tot een

tweede zoude onbequaem blijven. *t Gene Phf*

l^mfe haer van 't eynde van den oorlog had

gefcyt bedroefden 'er mede: mitsfc wel gifte»

dat, indien de vrede wiert getroffen, men de ge»

Vangenen van d'een en d'andere zijde zoude

wedergeven , en dat Artemidorns zoude henen

gacn. foo haeft fulcx geviel. Invoege dat'er

oogcnblikken watcn, in welke 4e geheyme

liefde, diefe in de ziele droeg, haer dede wen-

fchen dat Artmtdorus , voor die hy wa» , mocht

bekent werden : wantfe oordeelde wel dar hy

ceen eevacr liep van *c leven. d*Edelmoedig

-

^ ^ ' ge 7 heit



io8 C L E L r E,
heit verftickfc echter wel haeft defe onrecht-»

veerdige gedichcea^ welke de liefde haer in

blies : maer immers haren geeft was niet

geruft, 'c Gene haer noch meer aenveerde
om te wenlchen dat'er Artemidorus bemin-
de, was dacfe Terillcs foo machtig haecte,
dat* er dacht f'eenige foetigheit vand in
een anderen te kennen beminnen. Onder-
tuftchen de bevallige Phtlonict nergens aen
denkende, als om den Prins van Agrigen-
ten wel t' ontfangen, gaf hier toe volle laft^

foo dat al. de JuiFers befig waren met te.

denkca om dc diugcn die haer moften vergie-
ren. Sy wift felfdoor Cüfias die't haer fchreef
datfe ren dage der komfte des Prinsen van.
Agrigenten binnen Carilaris eenen brief zoude
krijgen van de Prinses van Syracufen die een
van de fchoonfte , en van de volmaektfte Per-
fonendes aerdbodems is, met dewelke fygroote
vrientfchap houd, lbo om datfe maegfchap.
zijn, als omdatfe den anderen uyrermare hoog
achten. Inder da et , den Prins van Syracufen my
hehbende gefonden aen den Prins van Agrigen-

,

ten ten felven tijde , dat Tenllzs aen hem was ge-.

fonden,had de Prinses ^van de welke ikkome
te fpreken, my eeneu briefvoor de wonderweer-
de Philon'tce mede-gegeven, 't Welk ik Cltfias in.

'c leger gefeyt hebbende, had hy 'c overgefchre-
ven aen de Prin9es van Agrigenten , die 'er feer

blijde om was, ja die felfde goetheit hadde van te

denken om wel t' ontfangen, hem die 'er een
getuygenis bracht der vrientfchap , van foo lief-

talligen Perfoon, 'c Is waer, ik kond 'er geen
ver-
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II. BOE K. 109
verwaentheit uyttrekken,want 'ken hadde noch

d'eer niet van haer bekent te welen. Macr alvo-

rens u te leggen 't geen 'er omging ten dage toen

de Prins van Agrigenteii aenqiiam , moet ik u

dtie dingen feggen, op dat "t verhaei van defe

feelt u t'aengenamer zy. Eerftelik, dat ik al

overlang een bylbnderen vrient was van Artemt^

doms'y ten tweeden, dat ik, hem geloofde op

een groote reyste zijn, en dat ik niet eens

vermoede hy t'Agrigenten konde wefen , vry

verre van te gelooven dat hy 'er gevangen fat:

en ten derden dat 'et by naer nootfakelik is»

ik u voorftclle de gele£;ent heit der plactfe die de

lieve Philomct tot het ontfangen van den Prins

haren Vader verkoren hadde: want my dunkt,

dat ik defe wonderlike Prinses die rechtveer-

digheitfchuldigben , van te doenfien , dat haer

vcrftant en oordeel blijkt in al 'tgenedatfeaen-

vangt. Benevens dat'er, op die plaets dingen ge-

beurden, de welke foo eygentlik behooren tot

de hiftorie die 'kvertelle dat my dunkt ik

niets doe buyten reden tejvolgen de'luft die'k

heb omutebefchrijven een plaets die mijn hert

gcraekt heeft , foo door hare eygene fchoonlicir,

als door dp feldfarae deugt van diefe bewoont:

want Cleodamas aen wie Carifaris toekomt, is

een ongemeen man , 'tzy datmen aenmerkr de

grootheit van fijn verftant,ofde befetheit van fija

oordeel, fijne bequaemheit , fijne gefchiktheit,

fijne goetheir^fijneaerdigheit , en fijne edelmoe*

digheit. Maer om mijn voornemé uyt te werken^

moet ik u feggen, dat Carifatis foo bevalligen

enfoo acngenam«n pUew is, dat men't niet vol-



110 C L E L I E,
komelik kan uycbeelden. Ondertuflfchen is 'c

geea viti defe plaerfen welkers fchoonheic
blijkt door de tegenltelling der gene diefe

omringen, want lbo haelt als men buyreii

Agrigenren treed, fier men niet dan fchoone
voorwerpen» de weg is lichc te houden, mit«
het weynig fcheelt ofte de rivier geieyd altijc

die defe aengenamc reys djea. In al de plaet-

fen daer men doorgaet is vericheydenheic, ja

*t enkele geneugt van *t fchoone geficht kaa
maken dat de weg., door de minite geftelte-

nis die men heeft tot mijmeren, feer kort
fchijrtf V U y*»»- fonderiings dat fchooa
men bynaer niet en merkt d*r hy altijt op-
watrts gaet, en datmer ganfcK geen ongemak
door voelt; foo weynig wert men 't g«waer;
gefchiet'et evenwel wanneer men tot Carifaris

komt, dat men op een berg is. Echter is het
eenen berg, op den top van welken men niet

en vint dan een groote en vruchtbare vlakte;

en die van de gemeyne bergen niec h«eft als

*t gerief van t'ontdekken alle de fchoonheden
van de nabuurige velden. Dog om u defe
aengename landen in *t algemeyn wel af te

fchildereii, moet ik u Cari^ris in 'rbyfonder
uytbeeldcn. Beeld a dan in , dat men aenko-
mende vint een plaets , van groote, gerkht na
die van *t Gcbou dat men inkomende (let aen
de linkerhant, en welkers gelijkformigheic

'c oog oncindelik behaegr; want *t eerft dat
men befchout is een hekken , binnen *f welke
komt een foort van boere- voorhof, welkers
pilaren zijn van Cyprea, Dit voorhof is be-

fct
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fet met een ry groote boomcn , die *er niet

fchijnen te ftaen, dan op dat men datelik

niet krijge 't wondere geficht dat de welluft

van die plaetfc maekt. Ook is men niet ge-

woon langs dele ftreek te icyden die, de wel-

ke men begeert, dat door 't fchoonfte voor-

werp der nature lullen verfet ftaen. Want,

Me-vrou, gy moet u inbeelden * dat boven op

defen berg, waer af ik u heb gefproken, is

een groote bewalde plaets , langs welke loopt

een hooge laen, belet met de fchoonfte boo-

mcn van de werelr. Men gaet in defe laen

door twee hcerlike fteene poorten; en tuf-

fchen defe fteene poorten vind men twee gael-

deryen met marmere balyen; van waer men

foo vele verlcheyde dingen ontdekt, dat ik

van leugens , ofte ten minftcn van te grooteii

uytbreyding vrees befchuldigt te werden , in-

dien ik*erualleenig een gedeelte van voor-

ftelle; dewijl m*cr eindelik, Me-vrou» Tiet

bynaer alle fchoon dat gefien kan worden.

Men fiet een groote kring van ver gelegene

bergen, gekroont met de laetfte ryen boomen

van een beroemt bofch ; en die londer 't ge«

ficht te bedwingen, 't felve aengenamelik op-

houden en bepalen. Maer men fiet defe ber-

gen en dit bofch niet, dan naer dat men heeft

gefien een groote en fchoone revier , die om
*er te ^ierliker op te doen , een groote halve

maen maekt , welkers filvere hoornen , indien

•t geoorloft is foo te fprcken , in een befchrij-

vingdic men in profe doet, fich verbergen

ia de kruyden van twee wondere weyden.
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iii C L E L I E,
Macr gelijk als ofte die groote en fchoone
revier te fien niet genoeg ware , is 'er noch een
kleyne, dewelke niet durvende foo ^t fchiiiit
dus naby d'andere voor den dag komen , niet
en vertoont dan een beccxken datfe verfchey-
de malen bedekt en Tien laet: want nu ver-
bergtfe den draey diefc niaekt voor d'oogen

,

en danfiet menfe dwars door de wilgen flikw**
keren, ea vlieten in een kleyn dal, 't welk
men zoude feggen eygenrlik gemackt te zijn
voor zedige Juffers, die'er geerne in de fcha-
duwe zouden baden. Dlr fchoone dal is aen
de voet van eenen heuvel foo aengenaera, en
loo luftig om te Tien, dat 'et my onmogelik
IS clie in uwe inbeelding te prenten^ gelijk
ny iiv de mijne ilaer. Want, Me-vrou , dacr
zijn duyfenr vermakelike ongelijkheden: men
iier 'er bofTcnen. kleyne boere hnyfen; een
*ia tbedekr dorp; ruygre, heyde, een Tem.
pelrje, en duyienr andere dingen , die 'k niet
cn iegge. Maer 'r gene noch oneyndelik be-
naegt, is, darmen van die kant tulTchsn de
groote en kleyne revier fiet verfcheydc groo^
re vierkame weyden, met wilgeboomen be*
lloten, gelijk of'c waren verfcheyde zalen,
gelchikt om te houden de vergaderingen van
herders, en van herderinnen, voor de boere-
Ipelen

,
en voor de Landt-feeitea. Defe lan-

douw ftrekt'er fel f lbo wijt uyr,tegen over
de plaets

, dat m'er fiet alles wat de vlij-
tigheit van de Landc-bou, de menfchen tot
gerief van 't leven heeft doen vinden. En
cc onrltaet een verfchilleade verandering,

ofte
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ofte door de bloemen van dc weyden, ofte

door 't onderfcheyt der verwen van de ge-

boude en ongcboude velden, dat 't fchoon-

fle voorwerp van de wereit maekt. Boven-

dien fiet men gemeynelilc dat dcfc Landou,

om foo te feggen , is een veranderende Lan-

dou , die al de geruftheit heeft van de een-

faemheit, fondcr eyflelik te zijn gelijk de

wilderniflen; want de groote revier voert

allerhande Ilag van fchepen, in de kleyne

baden hun fomtijts herderinnetjes; en alle

de weyden zijn bezaeyt met kudden, en met

herders dieie hoeden. Dit is echter nock

ai de fchoonheit niet van Carifaiis^ want

achter defe hooge hen, van waer men Co&

vele dingen ontdekt , is eenen fchoonen

Luft-hof, en een foo aengenamen bofch;,

dat men *t niet te feer kan prijfen. 't Is even-

wel van geen groote lengte, want het heeft

niet dan acht voorneme laenen, in 't midden

van dewelke een groot beelt van Veaus:

dog daer zijn foo veel kleyne wegen, en

eenfame paetjes, enfe loopen foo kruyQings

door een, dat m'er kan verdwalen en moe-

de worden, fonder dat men fich inbeelt,

door de felve plaets gegaen te hebben. Ook
zijnder feven pricelen van verfcheyde groote,

de lulligile van de werelt. De boomea

zijn foo fchoon , de groente foo verich

,

en de fchaduwe foo aengenaem , dat 'et

bynaer onmogelik is , in die plaets fon-

der vermaek , en fonder geeft te welen»

*t fchijnt dat m'er noch fiek, noch ellendig

durit
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ÏI4 C L E L I E,
durtt werden; de lochc is 'er inder daet foo
fuyver en 't geficht van twee revieren verlokt
d'inbeelding foo foetjcs, men niet eens merkt
dat daer ter piaetfe geen fonteynen zijn, al-
waer anders de lommer dicht genoeg is , om
t€ maken dat 'er de hitte ganfch niet laftig
valt. Noch is'er yet befonders; 't welk is

men mag feggen , datm' in een en de felvc
gelegentheit verfcheyde uytfichten heeft : want
de achtgroote laenen van dit geneuggelike
bolch hebben foo verfchillende voor-w'erpeii

,

datfe den anderen niet gelijken. Daer zijnder
die't uytficht heel doen fteuyren, een is 'er

die 't van boven een groote gaeldery leer wijt
verfpreyt; een andere is 'er van waer men fiet

<encn hoek van de plaets, een gedeelte van
*t huys,een dik bofch van een nabuurig huys.
Daer is 'er fclf» cene uyt welke men fiet eea.
deel van den heuvel en van 'c vlakke velt : en
daer zijnder alwaer men felfs geen locht en
fiet. Eindelik in die plaets is een foo aenge-
name verfcheydenheir^ ik niet geloove dat'er
bevalliger in de werelr is ; en dele verfchey-
denheit van voor-werpen, en van uytfichten

^

werden ook bynaer gevonden in alle de dee-
len van 't gebou , boven al in een opper-zael

,

de lufllgflre die men kan fien,. mits datfe aea
drie zijden open zijnde men 'er ontdekt de
felve dingen, als ran de plaets^ van de hoo-
gelaen, en uyc *et bofch. Daer ftaen echter
rondom Carifat is verfcheyde huyfen van groo-
te koftermaer f'en zijn foo wel niet gelegen,
«n indienfe meerder verfchult zijn aen de

konlt
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konft en aen de heerlikheit » fen zija de na-
tuur cn 't oordeei van dicfe gebout hebben
foo vele nier fchuldig. Carifatis dan foodanip
zijnde als ik 't u kome voor te dragen , was
ongetwijffelt feer bequaem om een vrolike
feeft te houden, en om 'er te verwachten een
Prins die op 'c eynde van de Velt-tocht met
heerlikheit bedekt weder quam. PhMce
yergat ook niet te maken, dat alles wiert by
gebracht, om den Prins haren Vader ecre aen
te doen. Want Afhranor ging met al de lieden
van ftaet die t'Agrlgenten waren fes mijlen
roorby Carifatis den Prins te gemoet: alle

d'Ingeferenen van de Stad, die gewoon waren
de wapenen te handelen, ftonden op ver-
fcheyde plaetfen langs den weg van Carifatis
tot Agrigenten : en aengaende de Prin^efle
Phtlontce, fy wierd geVolgt van Berelffe, en
door al de fchoone van 't hof, ^ierlik gekleet
op heerlike wagens tot by Carifatis, alwaer

\ CUodaniHs hun ontfing met alle de heufheit,
en al de belceftheit die hy gewoon is te
plegen. Dog eer ik u berichte, hoe 'er den

. Prins van Agrigenten wierd ontfangen . moet
ik u feggcn dat ydere Juffer, wanneerfe te
peert zoude fitten om clen Prins te gemoet
te rijden, een man van ftaet mofte by'er
'hebben, invoege dat Philotitce foo vele man*
i -nen van aenfien had behouden, als 'er noo-
\ dig waren tot het getal der Juffers, die,
c opgepronkt zijnde, moften te peerde gaen,
'^Sy had felf begeert, dar 'er Artemidorus by
zoude wcfcn , ja felf* dat hy bleef by

Bert'
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ii6 C L E L I E,
Sei-ehfi; feer gceftig feggende, dat dewijl hy
haren Cevaqgen was, hy ook by'er molte
zijn. Artemtdoms die een wondere quelling
in 'c hert hadde , en die vreefde in foo groo-
ten vergadering door yemant bekent te wer-
den , dede ""t geen hy konde om 'et af te wefcn:
niet-te-min Phtloufce , als mede Berelife , hard
aenhoudende mode hy gehoorfamen. Maer
of fchoon al de mannen in die gelegentheit

heerlik toegcruft moften zijn: wilde hy 't niet

fchijnen , en hoewel hem Aphranor aenbood al

't gene hy behoefde, om nevens d'andere uyt
te. komen, begeerde hy 't niet aen te nemen*
Ondertuflchen, alfoo hy noch genoeg had om
net te zijn, en om voeggelik op luiken feeft t«

mogen wefen , verfcheen hy *er in beter geftal-

te, dan alle die 'er by waren, hoewel hy wat
fwaermoedig fcheen. Maer eindelik , om weder
te keeren tot Carifatis , foo haeft als Phiiomce^

door de laft dicfe had gegeven , wierd aenge-

dient, dat den Prins haren Vader ontrent vier

mijlen van daer mocht wefen, ftcegfe te peer-

de, gevolgt door twintig vrouwen van ftaet,

die alle ongemeene pcerden hadden, welkers

heerlike dekkleedeu hun trotfer fchenen te

maken. Defe Tufters waren alle gekleet gelijk

men de Nimpnen van Diane fchildert : fy had-

den eenen boog in de hant, en eenen pijl-koker

op de fchoudcrs: en 'er hooft was gedekt met
hulfels van pluymen, foo levende van verw,
foo wel^emengr , en foo verfcheyden, dat 't felve

'r ichqonfte voorwerp van de werelr maekre, van

de vlakte die 'k uhebgefegt te zijn bovenop den

berg
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berg «en de rechter van Carifatis. Phthmce
fcheen onder d'andere Diana felf te zijn, foo
edelen

.
en tegelijk zedigen wefenhadfe. Maer

omfe te beter te doen kennen , waren haren boog
en pijl-koker verkiert met koftelik gefteente
en op'r ronr van de pluymen, die haer hulfel
xnaekten,waseen foort van kranfken met dia-
manten, 't welk byna fcheen te vertoonen de
nieuwe wafTende Maendie men op 't hooft van
Diana fet. Yder Juffer, had hy'er een man van
ftaet, prachtig opgefeten , en heerlik gekleer,
die 'er leek te zijn om 'er te dienen, en om 'er
te bcfchermen. En bovendien hadde yder twee
flaven in hare levery gekleet , en met filvere
halfbanden, de welke gingen aen beyde zijden
van den teugel vanger pecrr, om het, indien 'c

noodig ware
, te konnen wederhouden. Om te

maken dat men gewaerfchour wierd van d'aen-
komfl: van foo bevaüiken menigte, was 'er een
half vredes, en half oorlogs gefpeel, zijnde
uytermaten geneughk, en naer alle dele Juffers
quamen d'Offi^iers van'thuys van dePrinces;
hebbende noch twee hondert boog-fchutter«
te peert.diede helft voor, en de helft achter
reden. 'tWa* mede aengenaem dat defenfchoo-
nen hoop, ganfch geenen quade weg moft
doortrekken, en dat 'et foo fraeycn wéér was ,

dat men tot fuiken feeft noyt bequamer heeft
gefien. Alfoo defe weg ook heel gemakkelik
viel .praette yder Ridder, met de Juffer die hy
vergefelfchapte^ naer hy by 'er ftont. Artemt-
dornj zijnde by Berciije , die al 't geheym fij-

ner ziele wift, konde ha^r niet fprekcn, als

vaa
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ran*t gene hem ter herten ging; hy fprak'er

echter fulker wijfe, dat hy van die hun volg-

de niet konde gehoort werden. Als hy fich

dan fag in die fchoone vlakte, dewelke met

alle d'Inwoondera van de omleggende Dorpen

was befet, keerde hy üch nz Btreiife ; Gaven
de Goden, Mc-vrou, feyde hy al fuchtende,

dat ten minften de trouwloofe Perfoon , u be-

kent , ray heden by u konde fien : want ein-

delik, gy z.jt in dcfe kleeding foo fchoon,

en foo beminnelik, datfe ongctwijffelt zoude

gelooven dat ik op u verlicft ware. Dies, na

ik hare fmlikheit kcnne , ben ik vcrfekert,

dat 'et haer zoude fpijten. *tGene gy my
fegt, is vry vleyende, hernam Sereltjè, en

om't u te vergelden, verfekere ik u, dat ik

geerne zoude toeftaen t'uwer wrake te die-

nen, en dat, al-hoe-wel ik niet foek te doen

gelooven dat men op my verlieft zy , ik in

dit geval met vermaek te doen gedoogen»

dat de Perfoon, die gy fegt, haer vaft inbed-

de dat gy 't waert. Gy zijt wel goet , Me-
vrou , hernam hy , dat gy u eenigfms aen mij-

ne wraek laet gelegen zijn : maer omfe luyd-

luchtiger te maken, moft ik u inder daet be-

minnen, en gy my niet haten. Oprechtelik,

hernam Berel/Je half lacchendc , welk van de-

fe twee dingen acht gy 't onmogelikfte: want

mijnenthalven , my dunkt dat 'et vry fijne fwa-

Tigheit heeft , een Perfoon , die noyt yet«

heeft bemint, te verplichten, om te begin-

nen yemant lief te hebben; en dat het ook

vol groot gevaer fteekr, datelik van d*eenej

lief-
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liefde tot d'andcre over te gaen. Ah! Me-
vrou hernam AftemtdorHs ^ 'k ben niet inftant

om wel te redenkavelen , waer over \ ook zy,

cn veel min op de vrage die gy my voor-

ftelt, dan op eenige andere. Maer al ^r geen
ik u rechtcvoort kan feggen, is dat 'er 00-
genblikken zijn, in de welke *k geloof dat ik

de Perfoon haet daer ik af fpreke , en waer
in ik fterve van verlangen om een ander, die

'k u niet en noeme , te beminnen. Met Arte-

mtdorus aldus praette , wiert hy geftoort , mit»

een Jufter die achter Berelifc ging, haer yct

feyde om 'er te quellen, van dade foo acn-

dachtig luyfterde na *t geen men haer fey-

de, darfe niet gewaer wiert dat den Prins

van Agrigenten naderde. Inder daet defe

twee hoopen, volgen» de laft die men ge-

^¥3 geven, en de maet die men genomen had,

fagcn fich bynaer even verre van ecnen groo-

ten zege-boog , die men opgerecht had , in'c

midden van de weg die dwars door 't velt

liep. Voor den Prins van Agrigenten gin-

gen die een oorlogs-gcklank ma ekten, dewel-

ke wierd<n gevoigt van vijf hondert mannen
te peert, mer de korce ipies in de hant:

»fia defe gingen ai d'ütli^iers van'c huys van

Lden Prins; men leyJe atn de hant de fchoon-

fte Pcerden van de werelt : daer na quamen
de L-ijf-wachren van den Prins van Agri-

genten : en den Prins (elfs verfcheen op een

wonderlik Peeit, voor een feer groot getal

Ofliciers van 't Leger, en lieden van ftaet.

Maer hoe-\vel delen Prins niet meer in

JL Deel, Ff fijn
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fijn eerfte jeugt is , ilt hy echter kloeker
fraeyer , en behendiger te peert , dan al d<

jonge lieden van fijn Hof. Hy was felf dien

dag heerlik en aerdig gekleet, en hy had vol
"komelik 'theele wefen van een man, die mee«

fter was van alle die hem volgden. Alfoo ik

een vremdeling was, aen hem gefonden door
£en Prins, by hem fecr hoog geacht zijnde,

dcde hy my alle bedenkelike eere, en be-

geerde dat ik geduurig by hem bleef. Be-

langende TertUes^ die uytermate verliefr was

op Bereltfi , en die 't voordeel wilde hebben

van 'er te fien , foo haeft by konde , die

ging in de eerfte ry; *r is waer hy moft 'er

zijn wegens fijnen ftaet, dog hy was 'er noch
meer door 't belang van fijne liefde. Onder-

tuflchen, alfoo ik al cenige dagen in 't Leger

was geweeft, had ik hoorcn feggcn dat 'er

binnen Agrigcnten eenen onbekenden Ge-
vangen was , die TertUcs in 't begin van den

velt-tocht had gekregen , wiens goet gebet

en geeft in dat Hof veel gefchals maekten,

ineer wift ik niet. Maer eindelik , om mec'er

veert defe twee fchoone hoopen by een te voe-

gen , fult gy weten , dat foo haeft als fy ver-

Ichenen, fy die't gcluyt maekren, hun 'er af-

fonderden, en hunnen tret verdubbelende, fich

gingen ftellen by den zege-boog, die m'in'c

velt opgerecht had, aiwaerfe een foort vaa

oorlogs-fpel maekten, 'twclk in fijne ongere-

geltheit echter yet aengenaems hadde. Hier na

die voor den Prins, en die voor de Prin^cire

gingen fich ter rechter en ter linker op dery
fet-

{

i
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fettende, fag inen defe twee foo heerlike hoo-
peii fachjes rot malkanderen roerreden. Maer
gelijk den Prins van Agrigenten geeftig is in

alles, wilde hy uyt zedigheir niet gaen door
den boog die men hem had opgericht, feer

bevallig feggende, dat het niemant als de
Juffers toequam te zege-pralen. En indcrdaer,

blijvende voor acn fijnen hoop , ontrent twaelf
treden van den boog, maekten hy dat alle de
Juffers, d'een naer d'ander, ge volgt van hare
Ridders, en van hunne flaven, door delen
zege-boog gingen. Waer na fy, voor by hem
gaende ter rechter zijde, keerden om weder
de weg op Carifaris te nemen. Toen groette

den Prins van Agrigenten, en al die by hem
waren j alle defe Ju tFers met groote beleeft-

heit; en de Juffers, bevallig nijgende, gaven
hem groete voor groete. Maer alfoo dei'en Prins

heel geneuglik is, dacht hem dat yder Juffer

aen elke zy cenen Ridder behoorde re hebben.

Dies gebood hy , metfe voor by gingen , aen ye-

niant van die by hem waren, fich te gaen voe-

gen aen de zijde die niet befet was; en gelijk

hy, al 'r geen dat hy doet wonder wel begrijpt

,

koos hydaer toe al derechtfchapenfle.of al de
heerlikfte lieden uyt fijn volk, behaiven my
die hy alleenig koos gelijk een Vrcmdeling.

Ondertulfchen in plaers van yder Juffer dien re

geven » die meeft belull wa^» om by 'er re wefen

,

Icheyde dei'en Prins door een aerdige loofheic

alle die famen yets mochten te doen hebben , én
hy dede*t, naer hy federt feyde, ten gevalle van.

Berel/Jèf om 'er TersUes niet te geven , die hy wel
Ff 2 wilt

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



i2t C L E L i E,
wift dat fy ganfch niet beminde , hoe-wel hy
krachtig op'er verlieft was. Voor de Prin-

ses > fy had by 'er den jongen Prins van Mef«
fene . toen in dat hof zijnde, en den Prins

van Ericien , die van 'er maegichap was. Maer
als Berelife voor by quam , vergefelfchapt met
haren Gevangen, ftont ik fchrikkeiik verfet^

Artcmtdorus te kennen. *k En gaf echrer geen

teeken van mijne vcrbaeftheit; want boven

dien dat ik wel wift hoe grooteonluftendat'er
waren tuflchen den Prins van Agrigenten , en

den Prins van Iveonte, oordeelde ik datelik

dat ArtemidorHs niet bekent was. Beneffens

dat den Prins van Agrigenten, willende dat ik

Sereitfiy als de beminnelikfte Perfomvan't
hof, en als de gunftelinge van de Prinses fijn

dochter, vergefelfchapte , dingen regens my
Ceyde, die my te kennen gaven, dat hy die'k

fag was den onbekenden Gevangen , van

weiken men my in *t I>eger had gefproken;

want toen Bereüfe , die defen dag wonder

fchoon was, quam voor by te gaen^lféyde hy

,

^aet Zeaocratej , gaer helpt ons te doen ken-

nen den onbekenden die gy fier , en om 'er

dichter te komen > wert den minnaer van Be^

reitje die hy vergefellchapt , en, na mijn gif-

fing, tegenwoordig bemint; want 'tware hem

een fchande , foo langen tijt , in 't Cafteel

daerfe woont, een krijgs-gerangen geweeft te

zijn, fonder geworden te zijn een Gevangen

der liefde. Gactdan, Zmocrates, gaer, voeg-

de by 'er by , en doet foo veel , dat ik weet

wie hy is die *k u tot eenen Tegen-vryer geve.

'tBc^
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't Bevel dat gy my doet is foo t' mijnen voor-

deele, Heer, antwoordde ik hem gehoorfa-

niende, 'tmy ren hoogften moeyt geen rijt te

hebben om 'er u voor te bedanken. Maer,

Me-vrou , indien ik wiert ontftelt door Arte-

mtdorus te fien, wiert 'et Artemtd-ortts niet mi«
als ik, ja hy wiert 'et (elfs meerder: want hy

vreefde dat ik hem ontdekt hadde ; benevens

dat toen gedenkende , hy my tot Leonte had

gefien , ten tijde als hy van Cl/4annre be-

mint wiert, mijn geficht vry groote ontftel-

tenis in fijn hert verwekte. Soo dat ikfc

lichtelik merkte , en my 't geenfe veroor-

faekte ten deele inbeeldende, wilde ik fijnen

geelh herftellen. Hierom Berelife eerbiedelik

naderende, 't woort nemende , en my voe-

gende aen de zijde daer Aitemtdorus niet en

was, feydeik regens defe fchoone dochter,

Me-vrou , den Prins van Agrigenten die van

verlangen ft erft, om. te weten wie defcii dap-

dcren Onbekenden zy, die by u is , fend my
hierom fijnen Tegen-vryer te wefen. Dog

,

Me-vrou , vervolgde ik , 'k fal wel ongeluk-

kig zijn, indien ik 'et ben fonder uwe bewilli-

ging. Gy kent uwe gemcynde meefterfle noch

foo weynig, hernam bevalliglik licreltf'e half

lacchendc , dat ikuraede, met'et gehoorfa-

men van den Prini van Agrigenten , noch een

lutje te wachten. Indien gy wel kendet dieu

aenfpreekr,(feyde haer foetjes ArtemtdorHs)zo\x<\

g.yweten dat 'er niet dan een oogenblik noodig

is ,. om in fijn hert een groote liefde re verwek-

ken , of te doen fterven : maer , met verlof^

Rf^h voeg*
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voegde hy 'er by, Uct niet blijken dat ik hem
kenne , en fegt hem alleen, dar hy voorts te

werk gae , als ofre hy my niet kende, hoe
wel hy van mijne belle vrienden zy. Bereltfe

toen wonder wel verrichtende *t gene Atemim
tioritshditx had gefeyt, gingen wy inde orden
die'k u heb verhaclt, tot opeen plaets alwaer

wy ftil hielden» mits den Prins van Agrigen-
ten wilde, dat de Juffers de laetfte tot Cariia-

tis aenquamen. Dies ging hy met fijn gan-

fche gci'ellchap hun voor by, om te maken
dat de fchoonlle dingen op 't eynde gefien

wierden , en dar 'er niet dan 't krijgs-voik ach*

ter de Juffers zoude komen. Voormy.'kbe-
kent dar 'et weynig fcheelde » ofre ik wierd

dien dag verlieft op alle de twintig die te peer-

de faten, en Phdonicc volgden: want gelijk

ik in 't gemeyn van al *t gene fchoon ofc

aengenaem is op 't eerfte geficht geraekt

worde, en dat alle defe Juffers welgemaekt
waren,' gavenfe my alle d'een naer d'an-

derc, 'ken weet hoedanige lichte beweging
van blijdfchap, die *k niet konde wederhou-
den. Macr eindelik, wy quamen tot Ca-
rifaris , alwaer CUotiamas den Prins ontfan-

gcnde , hem dingen feyde die vry beter wa-
ren als d'acnfpraek der Magiftraten van
Agrigenren, hoewel hy>r fich lbo lang niet

op bedacht hadde als fy lieden. Ondercuf-

fchcn, alfoo men daer ter plaetfe foude mid-
da<»mael houden , en dat men niet dan re-

gens den avont binnen Agrigenten wilde

komen, traden al de Juffers, geholpen door^

hun-'
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|W hunne Ridders, van'tpeert, en gingen een

w quartieruurs wandelen in die hooge iaën, van

W de wellce ik u lieb gefproken , terwijle dac

den Prins van Agrigenten Clcodamas , en de

W wijfe Ufvife Tiju huys-vrou , duylent lof re-

denengaf, wegens de ftelling en ^ieriikhcic

W van 'er huys , en over de heerlikheit met

weike fy liem ontfingen. Mijnenthalven

,

ik beken dac ik noyt yet fchoonder heb ge-

^.^m hen als defe twintig opgepronkte Juffers,

vergefelfchapt met veertig prachtig gekice-
"^^'^ de mannen. Want om verwerring te mij-

den, had den Prins van Agrigenten gemaekt,

dat alle 'd' andere lieden van ftaet die hem
volgden niet by CUodamas waren gekomen

1 en dat menfe trakteerde in verfcheyde fchoo-

2 ne en aengename huyfen van 't i'elve Dorp.

Derhalven in dele Lacn, en in dit kleyne

Bofch', niet Tiende , dan wel gemaekte Per-

fonen , en dwars door de groente niet be-

fpeurende dan pluymen van flikkerende

verwen , dan kleederen blinkende van gout

> en gefteenten, mag ik ftoutelik feggen, dat

ik noyt yet fchoonder gefien hebbe. Be-

nevens dat , gelijk *t fchoone geficht van

die plaats de blijdfchap inftorr, was alle die

' fchoone gelelfchap in'talgemeyn foo vrolik ,

r. dat men niet eens merkte dac A-tcmidorus

en TertUes fwaermoedig waren. Ondertuf-

fchen was Aftemtdoms wonder belull om
my te fpreken, en op d'eerfte gelegenthcic

die hy vond, feyde hy my met twee woor».

den fijn geval , en vraegdc my wat ik van

Ff 4 C//.
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126 C L E L I E,
C//V^fff/r(f had gehoorr, want hem was nietott-

bekent, dat ik wift al 'tg'^en'er MnnenLeome
omging. *k Weet feyde ik hem , dacfe ondank-
baer en trouweloos is , en datfe , lich hebbende
ingebeelr datfe alrijt zoude in dwang zijn, in-

dienfe geen openbaer teeken gave niet langer
van u te willen bemint zijn, hare genegent-
heit Tolkomelik heeft verplicht aen een van de
beminnelikfte mannen des werelrs, jafe heeft
felf om hem van hare getrouwigheit te verfe-

keren, fich de proef van'rMeyr van Dele on-
derworpen. Hierom, indien gy my gelooft,
fult gy een'andere vryen , om u , foo gy 't ai-

reede niet gedaen hebt, van defe te genefcn.

Ha! Ztnocrates, feyde hy , al de werelt kan in

een oogenblik van liefde niet veranderen, als

gy. \Vy zouden vry verder hebben gepraet;

nuer men feyde de Juffers dat m* op-gedifcht
hadde ; en metter daet bracht men l ' ook in

die fchoone zael van de welke ik u heb ge-
fproken , alwaer men hun hetrlik en wonder
fuyver op-difchte. Dog om geen tijt te ver-

liefen, en om verwerring te mijden, at den
Prins van Agrigenren met al de Mannen in

een Neer-zael , die geÜjcx den Tuyn ftaet.

Voor de Juffers , naer de maeltijt gingenle

in een uytermate ^ierlike Kamer, zijnde te-

gen over de Zael, alwaer een deel van de vro-

liknre mannen hun quamen befoeken, terwij-

Ie d'andere bleven by den Prins van Agri-

genten, die aen den wijfen Cleodamas vtT"

fcheyde dingen van de laetfte velt-tocht ver-

telde. Dog daer in komende, h\ttï Philonu



I

i ï. boek;
ce> die op alles let, fticn, om te befien eea
Schlldery, zijnde voor de Sehoorfteatt van
dele Kimer, welkers ontwerp Cleodamas ge-
geven was , door een dochter van fijne vrien-
dinnen ; en alfoo dit tafereel yet byfonders
In hadt, riep PhtloHtce, Btrelifi, om^et haer
:e toonen* Defe Schildery. is heel ^ierlik,

wint men fietser in een feeraengenaemLant-
'chap; en voor aen in dit tafereel ftaet eenen
.choonen boorai^aen de voet van den welken
is een fchoon en jong vrouw-roenfch prachtig

>ekleet , die drie Staet-dochtcrs achter haer

iieeft; en inde rechterhant houd een fpin-

-ok diefe Hercules aenbicd» welken een jonge-

iefde, zijnde <ie in ftigfte van dc werelt, m^t
?en goude keten gebonden houd : en met de
inkerhant voort trekt, als om hem te dwin-
gen te gehoorfamen; 'tfchijnt ook inder daet»

iat HercHUs(\)MQ knods, die men nevens hem
iilet* komt weg te worpen .en dat hy de hanc

jytfteekt om te vatten de fpinrok, die men
lem foo bevallig aenbicd. Maer om defe

Schildery beter afte beelden, defe kleyne lief-

de, die een fackel houd inde rechrerhant,

heeft 'er ook in fijnen hooft windel, die de wint

fchijnt te bewegen, en waer in menfietgriecx-

fche woorden, de welke in die tael aerdigzijn,

en in d'onfe willen leggen ,

Fan mijn vier, homt mijff l^achf,

Kaer dat Ph$loncc dit tafereel had befien,

'en dat me 'thaer uyrgeleyt hadde.feydefe, fich

nacr Berelifc keercnde , datfe harcmhalvea

Fff ^e-
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128 C L E L I E,
geloofde, dat de kracht van de liefde niet et

quam,dan uyt de fwakhcit van diefe aentafte.

!

Maer, Me-vrou, hernam defe fchoone doch-
ter een blos krijgende, fiet gy niet dat de-'

fcn Hercules duyfentinael ftercker fchijnt aU*t
jonge kint, welk hem dwingt te doen *tgeen
het behaegt. Ha! ^^r<r///tf antwoordefe , dacr
is een fekere fwakheit des herten, die in

de grootflre mannen des werelts kan gevon-
den werden, dewelke niet onverdragclik i»

met de fterkte des lichaems, noch felft met
de groote dapperheit : maer al om komen*
de 'fis een fwakheit. PhiloM$ce had dit naeu-
licx gefeyt, of al de mannen die 'er waren,
kofen de zijde van de liefde. Onder d'ande-
rc feyde den Prins van Ericien, die heel i

gaeuw is, dat hy niet konde verdragen, dat ;

mende liefde hield voor een fwakheit, 'ten i

ware in de ziel der gene die hardnekkelik een
ontrouw Perfoon beminnen. Artemidorus^

die fich , door *t gene den Prins van Ericien
feyde, geraekt voelde, veranderde van ver- )

we, fchoon hy wel wift, dat de Prins geen t

noot had te gitTen, dat hem dit verhael ee- i

nigfins konde aengaen. Hy had echter geen rijt i

om 'er op t'antwoorden : want r<?r/^j 'twoort \

nemende , feyde dat hy nochfoogrooten fwak- •

heit niet en vond , in een Perfoon te blijven be- •

minnen, hoewelfe van genegcnthelt ware veran- •

derr^ als in halsftcrrig te beminnen, eene van
welke men fich nier konde doen beminnen , en A
waer afmen reden had re gelooven,darmen noyt w
bemint zoude worden. Wam, voegde hy 'er by

,

mijns
I
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mijns bedunkens ,de grootfte ftofraii klachte

diemen kan hebben, tegen een vrouw diemea
beminc, is, dat m'er ficli niet afkan döen be-

minnen, 'tis ongetwijfFelt een feer groot on-

geluk , antwoorde den Prini van Ericien,

maer de trouwlposheit van een ineefterfTe is

een overlaft. AhlHeer, hernam Tertllcs^ \ \%.

, vry fmadiger niet bemint, als verlaten te wer-

|f
den van fijn meefterlTe. Hier na koos yder

\. \ zijde, tulTchen den Prins van Ericien en Te^

rilles , uytgenomen Ancmilonts en Berelife^

die elk in *c voorgevallen gefchll een verbor-

gen belang hadden. Want indien Artemido'

rus Ciu{im:re . hoe onftantvaftig datfe was

,

noch beminde , Bèrebfe ringeloorde TerïUes

foo dapper , datfe wel lag , dat hy niet fprak

tegen Ach felven, dan om tegen haer te mo-
gen fprekcn. Maer alfoo *t onderwerp van

de pr iet Philomce keurlik genoeg fcheen, fat-

fe neder , en dede ook alle de Juffers fitten:

de mins voor hun diende, behalven fommi-

ge die op kufTens knielden, om eenige vrou-

wen foerjes aen te (preken, terwijle dat den

Prins van Ericien en TeriUés by Phdoukc» en

^^reZ/Yè twifteden , over 't gene hun verfchil

maekte. Voor my , leyde den Prins van

Ericien , 'k vinde ganfch geene gelijkheic

tuilchen defe twee dingen: want alfoo 't niet

onmogelik is, dat een vrouw, van dewelke

men niet bemint wort . eenige hoogachting

heeft t'uwaerts, acht ik dat,afl.irende haer te

beminnen, men ten minften niet is verplicht

haer te haten ; dat 'et genoeg zy , haer onvcr-

F f 6 üchil-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



m 110 C L E L I E,
fchillenthcit voor onvcrfchillemheit te geven

:

dat men felf de beleeftheit voor haer kan be-

houden, wanneer 't geval Tu doet ontmoe-
ten, en dat m*cr benemende fijne achting,

en haer geheel ontrekkende *t hert dat m*er
had gegeven , éü ophoudende van 'er te foe-

ken , én van *er tot harènt te béfoeken , menfe
genoegfaèm ftraft over hare onrechtveerdig-

heit, en van hare ongevoelikhelt, ibnder den
haet, en de verachting daer by té voegen.
Maer voor een onftantvaftige, hal TenUes ver-

volgde hy, men kanfe niet te feer haten, noch
te feer verachten: *k achte felf, dat een man
die krachtig verlieft is geweeft , en die geloof-
de feer bemint te 7A]n «tegens een ongetrouwe
naculicx eenige mate behoeft te houden, en
dat 'et weynig fcheelt ofte 't is hem geoorlofc
onbeleeft en onbefcheyden tegen haer te zijn.

'k Geloofook dat 'et in die gelegentheit heel

licht valt van de fucht fijner ziele te genefen;
en dat, hoe men meerder meende bemint te

zijn, hoe men meer haer, die, van dewelke
men niet langer bemint wort. 'k Geloof, feg ik,
datmer niet aen zoude konncn denken fonder
gramfchap, fonder.verachting , en fonder beluft

te zijn om fich over hare onftantvaftigheit t^

wreken, op alle wijle datmen fichover een mec-
fterlfe mag wreken ; 't welk foo niet en behoort
te zijn tegen een.Perfoon j die nier heeftgedaen
als uwe genegentheit te verachten , en u ftijffin-

niglikdc hare.'tzydoorafkeerigheit, of door
onverfchillentheit, te weygeren. Ah! Heer,
hctnzm Ter/Ues

f onfe gevoelens zijn feer ver- ,

fchcy-
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Icheyden; want ik geloof dat 'et veel Ifchter,

ja ielfs billiker is. een vrou te haten , van de
welke men niet heett kounen bemint worden,

als een andere waer af men duyfent teekenen

van gcnegentheit heeft ontfangen, hoewel l'y

'er u geene meer geeft , en datfe verandert is

n gevoelen. Want, om redeliker wijle te

preken, de gtootfte onrechtveerdigheit die

men een eerlik verheft man, en ftantvallig in

fijne liefde kan aendoen, is fijne hertstocht

niet te beantwoorden : *k houde felf , naer 't in

mijn leven duyfent mael overdacht te heb-

ben, ftoutelik ftaende;, dat'ct foo natuurlik

is te beminnen, die ons bemint, dat wanneer

oen man gelukkig genoeg i$ om een Perfoon»

welke hy aenbid, fijne liefde in te prenten,

fóo die vrou niet weder mint , fulcx eygentlik

is, om datfe den minnaer, wiens hertstocht

fy kent, weynig acht, ofte om datfe een xf-

keer van hem heeft, ofte om datfe elders be-

mint. Indienfe elders bemint, is iy (Iraf-

baer, om datfe eenen nieuwen minnaer fich

laet inwikkelen om 'er te dienen, foofe hem
Weynig acht zoude den minnaer heel onrecht-

veerdig zijn haer veel te achten; en indienfe

een afkeer van hem heeft, behoort hyfe ook

van haer te hebben ; dus hoe de fake ftact

.

ecH edelmoedig minnaer die lange heeft be-

mint, fonder bemint te worden , moet haten

en verachten die, welke fijne genegenrheit

ftijffinniglik heeft afgeflagen, feker zijnde,

dat in liefde ondankbaerheir de hoogllc mif-

aet is ; en dat *er niet foo ondankbaer , noch

Ff 7 foo
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i;i C L E L i E,
foo laftig is, als niet te beminnen die ons be-»

mint; want, gelijk ik aireede heb gefeyt, dat
de liefde lietde baert is ioo natuurlik, dat,
wanneer defe drift niet wert gebaert in't her-

te van een vrou die raen vieriglik bemint,,
moet 'et een vrucht zijn der geringe verdiend
van den minnaer, ofre der grilligheit vaa
de minnarelTe, ofte

,
der andere redenen,

die'k hebbe verhaalt. Dies is*cr, mijns be-

dunkens, niet billiker, ja daer behoort felfs

niet lichter om doen te zijn , als geen rechte
achting, noch geen gedienftigheit meer te

hebben voor een ongevoelige. *k Seg felf,

dat men tegens haer behoort te plegen alle

d'onbeleeftheit , wacr toe een eerlik man be-
quaem kan zijn; en indien 't mogelik ware.'

dat 'er tuflchen eenen geringeldcn Minnaer ,''

en zijn mecfterflTe eenige ftof van onbefchey-
dewheitwas, my dunkt dat ik hem toelaten .

zoude onbefcheyden te wefen: want eindelik,

alfoo hy geen onbefcheydenh^it zoude kon-
nen plegen, die hem van verwaentheit mbch-
te verdacht maken, noch d'eere van een on-
gevoelige beledigen , zoude 'c vry een foere ,

en heel eenvoudige wrake zijn; indien ik ge-
loofde dat in 't algemeyn eerlikc lieden hun
over de Juffers niet behooren te wreken, op
gelijke wijfe ais 't haer is geoorloft te doea
aen hare vyanden. 'k Stae toe, hernam den
Prins van Ericien, dat een ongevoelige, aen
dewelke men duyfent teekenen van liefde

heeft gegeven, hatelik is voor diefe qualik
heeft bejegent, en datfe felfs verdient, dat hy

tegens

4
*
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regens hacr doe, al 't gene hem niet tegen

gaer: maer 't geen ik ftaende houde is, dat 'et

lichter valt een ongeftadige, als een ongevoe-

lige te haten, en dat 'et ielf billiker is , haer

te beledigen, en 'er fich over te wreken. En
ik in 't tegendeel, hernam TenlUs^ ik houde
feker, dat 'et fwaerder is , af te laten een on-

geftadige, dan een ongevoelige te beminnen j

en dat foo een man eens van een vrou is ge-

lieft, en begunftigt geweeft, hy, fonder oyc

ontflagen te werden, verplicht blijft, in be-

fcheydenheit tegens haer nimmer te feylen,

wanneerfe al tegens hem vtn gevoelen ver-

anderde; dat 'et dus niet en ftaet met een on-

gevoelige, over dewelke hy üch onfchuldig

mag wreken , mitsfe hem meer overlaft heeft

aengedaen, niet eens beginnende hem te be-

minnen, als d'andere, ophoudende hem lief

te hebben; en datfe boven dien hem noyt vers

heeft vertrout , 't welk hem tot befcheyden-

heit verplichte. Maer om van dele twee din-

gen onderfcheydelik te fpreken, wil ik u voor

ecrft doen fien, dat 'et een flecht onthaelden

minnaer vry lichter behoorde te vallen, de

liefde uyt fijn hert te jagen , als eencn min-

naer die begunftigt is geweeft. Inder daet •

wat is 'er in 't geheugen van een minnaer, die

men ftijffinnig heeft veracht , dat de liefde in

fijn herte kan, ofte behoort te houden; de-

wijle dat wanneer hy gedenkt aen de Perfoon

die hy gedient heeft, hyfe altijt koel, altijt

ongevoelig, altijt onverfchillend , en altijt ha-

telik fiet. Indien hem gedenkt haer gefchrc-

ven
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veil te hebben, gedenkt hy ook datfe hem
niet heeft geantwoort ; ofte datfe hem fonder
teederheit en Tonder vertrouwen heeft geant-
woort. Soo hem gedenkt hare oogen ont-
moet te hebben, gedenkt hy ook, dat fyfe

heeft afgckeerr, ofte dat hy*er niet in gefiea-

heeft , als een foort van domme on\rcrfchil-.

Icntheit, die in de liefde ondragclik is. Soo
hy denkt, dat hy duyfent iorgen heeft geliad

orafe te behigen, denkt hy ten felven rijde,,

ofte dat fyfe qaalik heeft genomen, ofte dat
hyfe felfs te vergeefs heeft behaegt: dies is*er

ten hooglten niet, dan fijne oogen, die hem-
yet fcggcn tot voordeel van de oagevoelige
fchoonheir, noch weder fprekenfe fich dik-
maels : want 't is meer als eens gebeurt , dat de
liefde onverfchillende heeft fchoon gekeurc
die 'c niet en waren. Bo /en dien, een min-
rtaer is ganfch niet verplicht aen een Perfoon,
die hy langen tijt heeft bemint, fonder van
haer bemint te worden : foo dat niets in fijn

herte fich tegen fijn gevoelen kantende, valt

het , dunkt my , de gramfchap feer licht ,hem
te genefen. Selfs d'eer alleen kan 't gemak-
lik doen, dewijier niets bequamer is om de
liefde te verjagen, als te gedenken dat gy
langen tijt hebt bemint een Perfoon die u
veracht, en als te denken, dat defe Perfoon,
welke u van al d*overige mannen niet heeft

afgefondtrt, onfeylbaerlik in de gront hires

herten een afkeer van u heeft, fchoonfe felfs

niet geloofde die te hebben. Maer met een
vroa, van welke men bemint is geweelt,

flaet
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ftaet*et foo niet, want het gaet vaft, datfc u

heeft geacht, datfe u geftelt heeft voor al

»t overige des werelts ; cktfe u uytverkorea

heeft; en datfe haer op u betrout heeft. Dus

ftrijt defe heel tegen d'andere ; want foo daer

in 't geheugen van een mmnaer niets is

,

*t welk een onverichillende in fijn herte kan

behouden ,
zijnder duyfent en duyfent dingen

hl dat van een minnaer, die bemint is ge-

weelt, dewelke, in weerwil van d'ongefta-

dighcit van de beminde Perfoon, de liefde in

fijn ziele behouden. Wat raet om 't overfien

teedere en verliefde brieven, foiider noch eer-

bied roe te dragen de Perfoon diefe gefchre-

ven heeft, hoe trouloos f'ook mag welen?

wat middel om 'er contrefeytfel te befien, fon-

derdat de erkentenis u gevoelen wederhoude>

felfs de mogelikheit van u te wreken ftuyc

ten deel uwe wraek-luft; en telkes als men

gedenkt aen foo vele verliefde lonkjes; aen

, foo vele verplichtende dag-vaerdingen :
aen

foo vele gunllige ommegangen ^ en aen foo

vele eenvoudige gunften , wat middel om de

begeerte te verliefen van weder te bekomen

*t herte dat men verloren heeft ; en wat mid-

del felfs, om de hoop daer toe ganfch en

gaer te verliefen? want men is immers verfe-

kert gedaen te hebben al *c gene behoort om
te behagen, dewijle men heeft behaegt :

men

beeld fich in ergens gemift te hebben; dat

m'om vergiffenis biddende, weder vinden fal

den fchat die men verloren heeft; ja men

ftelt felfs, fchoon men fich nergens over kan
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ï;^ c l e l I e,
befchuMigen, en dar men fijn meefterfTe alde fchulrgeefr. dat'et een gril is die wel fal
overgaen; en dar men, mer haer verfoenen*
de, duyfenr en duyfent foetigiieden fal genie
ren d,e men noyt zoude geproefr hebben,
perhalven de hoop noch konnende beftaen
in r herte van een minnaer die bemint is ge-
weeft, heeft hy, hoe ongeftadig zijn mee-
lierlie zy. veel meerder moeyre om fich van
de drift fijner ziele t'ontdaen. Benevens dat .

er, om oprechrelikte fpreken.niet foo krach- \
tig 1* om de liefde in een reeder hert te be- 3
houden, als noch= 'c vermaek te hopen, dat um alreede gevoelt heefr.iAi<?n prikkelt fich feif I

'"j^ ^'^^^ overwonnene te willen i
behouden, en fijnen Tegen-vryer te beletten, lom er fijn voordeel mede te doen: cn de
minne-nijt die hem beroemt den hevigften
vyant te wefcn van de liefde, behoudfe veel-
tijrs in *t herte van een minnaer verlaten door
lijn meefterlTe, wanneer felfs geenerhande
ftoop die daer in kan behouden. Oordeelt
dan. dies befweer ik u. ofte een onverfchil-
lende meefteriTe, dewelke u noch hoop.
nodr niinne-nijt gegeven heeft, kan ofre be-
hoort fwaerlik te konnen vergeten, worden:
want 't geheuge, van,'t voorledeiie kanfe u
niet aengenaem maken: het tegenwoordige
vergrarat u ; en her toekomende heeft niets
dat u liefkooft. Maer fchoon men u toe-
ftont, hernam den Prins vanEricien, dat'et
lichter, ja felf billiker ware, een Perfoon te
n^ten, van dewelke men niet heeft konnen

be-
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bemint worden , als een door wie men be-

gunftigt is gewceft , hoewelfe u niet meer be-

gunftigr; Tuit gy my ren minften toeftaen,

dat men meerder mate heeft te houden tegens

eene, die niets heeft gedaen als u verachten,

dan tegen die u heeft verraden: want, om
ront te gaen,fy die u niet heeft bemint, u niets

belooft hebbende , heeft u foo feer niet bele-

digt, als die welke,, naer u een eeuwige gene-

gentheit belooft te hebben, haer woort niet en

houd: dies befluyt ik» dat gy met meerder

ingetogenheit tegens d'eene als tegens d'an-

dere moet te werk gaen. 'k Stae het toe,

hernam Terdies , dog niet dier wij fe als gy 't

verftaet: want ik houde dat een man, die van

een vrou altijt qualik bejegent is geweeft , haer

ten hoogften niet meer fchuldig is ,.als de be-

leeftheitdie hyalle vrouwen in dewereltCchuI-

dig is: noch weet ik niet.of hyfe in fommige

gelegentheden niet mag nalaten. Maer voor

een vrou van dewelke men bemint is geweelV,

houd ik ftaende, dat, wanneer menfe felts

haet, men liaer eerbied moet bewijfen :dar men

is verplicht befcheydea te zijn , fchoon men

felfs niet langer verlieft is; en dat, gelijk het

billik is, dat een flecht onthaelden minnaer

eeuwelik in Tijn hert behoude 't gevoelen der

ondankbaerheit, cn der onvcrfchillentheit van

fijn meefterfle, infgelijcx een verlaten minnaer

eeuwelik in fijn herte moet behouden, een

foorte van erkentenis der gunften die hy heett

genoten: in defe erkentenis moet hem ielf

verplichten, fich noyt te laten verrukken ,
tot
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het fcheaden van de goede naem van de Pei^
loon die hem wel bejegent heeft, 'k Geloo,
ve 'r, hernam den Prins van Ericien. 't op-
gevende voor r.r//i'.y, want gelijk al degunften
van de Juffer fuyvere gunften zijn, beken ik
datfe recht hebben de felve weder in te trek-
ken, wanneer hun goet dunkt, fonder dat
het geoorlofr zy onbefcheyden tewefen , voor-
nemehk wanneerle geen nieuwe vryerye maken.
t)og om o^rechtelik te ipreken, gelijk ik niet
heb beproeft hoedanig ^t gevoelen zy van een
verlaren ramnaer, en geloove ik gevaer loop.
van al mijn leven te beproeven welk her is van
eenen llecht onthaelden minnaer, is 'et niet
vremt dat ik optel al die fchoone en aengename
dingen die gy hebt gefegt.niet ben afgericht.
K Hebb miflchien minder ervarentheit als gy,in wat ftaet fich een minnaer vint, wanneer
men aflaet hcni te beminnen, antwoorde Tc^
naef^ea ik heb meerder dan gy meent, voeg-
de hy erby, Bere/ffe aenfiende, van dien, in
welken fich vant, eenen qualik bejegenden min-
naer. Maer immers, om van defe twee dingen te
kiefen, had ik veel liever, van een Pcrlbon die
k bemin beminr geweeft te zijn, onder voor-
waerde, van 'rniet langer te wefen,als in'r ge-
loof te zijn

. van 't noy t te fullen worden. Het
toekomende is foo twijffelachtig , antwoorde
den Prins van Ericien, dar men noyr ergens aen
moet wanhopen

: men feyt altijts 'tgene gy fegt
regens d'ongelukkige

, antwoorde Ph//oHfce , dog
men moet echrer bekennen, dat'er dagen zijn
van de welke men byuacr fekerlik mag leggen

.

datfe
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datfe niet konnen gefchieden. Gy hebr gelijk ,

Me-vrou, (hernam ioofi^Iik Berelifcy om Te»//-

Usy fpijt aen te doen) want by voorbeelt, als

m'uyt'er aert een afkeer van yemant heeft, is

'et niet mogelik di€n t'ovcrwinnen. Maer,

indien *t onmogeHk is een natuurlikc legen-

heit t'overwinnen, hernam ArtemtdorHs^ wat

raet om een geweldige genegentheit t'over-

Winnen > Om de waerheit te leggen , anrwoor-

de den Prins van Ericien, ik geloof dat'er

groote gelijkheit is tuflchen defe twee dingen^

ïn dat , lbo *t niet licht is den haet uyt fijn hert

te jagen , *r heel befwaerlik valt de liefde dacr

uyt te bannen. Ha ! Heer , antwoorde Bereltfc

(die niet begeerde dat dit ^t gevoelen ware van

Artcmidorus) dat*er verfcheyde gelegenrheden

zijn , in welke men niet zoude konnen ophou-

den te haten, en in welke men mocht aflaten

tc beminnen. Maer zoude men niet feggen,

antwoorde bevalliglik Philcmce al boertendc,

dat Berelfjc hondm minnaers, en hondert vy-

anden heeft gehadt , die ha-er, door ervarent-

hcit , alle defe onderfcheydingen foo wel hebben

leeren maken? Ondertuflchen gaet'etvaft en

feker daife noch noyt haet , noch liefde, heeft

gedragen. Ha ! Me-vrou , antwoordeie een blos

krijgende, indien gy mijn recht gevoelen wel

overweget, gy zoud fien , dat gy meer dan de

helft te veel fegt , en dat . . . Ey » met verlof

(feyde toen Tentles haer fteuyrendc , en 'er foef-

jes aenfprekende) verklaert u verder niet, want

de Perfoon, omwien^ gy aldus fpreekt,vcr-

ftaet niet dan al te wel 't gene gy begeert

datfe

m
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MO C L E L I E,
datle begrljpe. Hier na zoude Btrclife geant-
woort hebben, indien den Prins van Agri-
gcnten niet ware ingekomen, en dat al de we-
relt oprees , maer yder ftonr heel verfct, dat
den Prins, met hy inquam, recht naer
mtdorus ging, en, ^t-rf///^ aenfiende, feyde,
weet gy wel dat uwen Gevangen is eenen Ge-
vangen van belang, en dat, indien gy u voor-
deel hebt gedaen, met den raet die ik u gaf,
toen ik u feyde dat gy hem behoorde op u
te doen verheven , gy een trefFelike en ^er
heerlike overwinning hebt verkregen. Alfoo
ik geloof , dat ikfe niet heb verkregen, her.
namfe root wordende , dunkt my, Heer, dat
ik t'mijner eere moet leggen , dat ik geen ge-

dachten gehadt heb omfe te verwerven. Defe
flag van overwinning , dikwijlcr fonder be-

denken, dan met voordacht werdende ver-

kregen, hernam den Prins van Agrigentcn,
is dit my niet eygentlik geantwoort. Maer
wachtende tot gy hebt befloren, 'rgene gy
wilt dar ik 'er af geloove, gedoog dat ik my
beklage over *t miftrouwcn, 't welk den Prins

Artemtdorus heeft betoont van mijne edelmoc-
digheit, üch verbergende gelijk hy gedaen
heeft. Met dele woorden floeg al de werelt

*r oog op defen doorluchtigen Gevangen, die

fichfeer ontfteit,en heel beteurertvont; want
hy will niet ofte Lerel/Je» oft ik hem hadden
bekent geauekt. Bereitfcdit dacrover hy Arte'

nudortis vreefde verdacht te zijn, focht fijne

Oügen om 'er t'ontfchuldigen, hem hare on-

Eoolclheit doende Hen in de hare; en trachte

mede
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mede van hem 'aengefien re werden > om hem
re doen verftaen dat ik hem niet ontdekt had-
de. Ondertuflchen , alfoo hy groot-herrig ,

en befadigt van geeft is, twijffelde hy niet

een oogenblik aen 't geen hy aioite antwoor-
den; want alfoo hy wel fag dat hy bekent
was , droomde hy niet eens , de waerheit te

loochenen, in 't tegendeel , hy bekendefe be-
vallig. En , 't woort nemende , Heer , fcyde hy

,

den Prins van Agrigenren aenfprekende, 'kbid
u tegelooven,datgyd*oorfaek nier en zije van
mijne bedektheit: en dar, die ugefegt heböea
wie ik was , u ook konnen feggen dar ik om
geen belang van ftaer uytLeonte ben vertrok-

ken, 'k Weer 'er wel , anrwoorde den Prins van
Agrigenren , foetjea i'prekende ; wanr de Ouders
van de fchoone Clidam/re, hebbende hierlcker

man gelbnden , om na Tclejis^ die haer rrouwen
wil, te vernemen, is 'r gebeurt, dat die man,
Ichoon hy totLeonte woont ,t'Agrigenten is ge-
boren, en willende, terwijl hy hier was, de feefte

fien , hecfr hy u gekenr engelooft dar hy , zijnde

mijn geboren onderdaen , my mofte bekent ma-
ken wie gy zijt, enis*tmy komen aendienen:
Riaer'cmy aendienende, voegden hy'er by, dacht
my hy voor hadte maken.dar ik u te beter zoude

'c onthalen , want hy mar heel breet uyt 'r quaet
re onthael, dat den Prins van Leonre u heeft

gedaen , en u eygene verdienfte. 'k Ben ook
H van geen voornemen anders re doen, aoch
yer in den ftaet van u geval re verande-
ren: 'r en zy dat ik laft geven fal u als

een Prins t'onthaien : want vorders , indien

d'OA,
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d'onderhandeling ran Heraclea wort gefloten,

fulc gy vry gaen , als ot u niet en kende.

Dog da er na biede ik u mijn Hof aen vooi

een berg-plaets , tot; dat den Prins van Lcon-

te gefint zy , u , gelijk gy 't verdient, te ont'

halen. 'cGene gy fegt is foo edelmoedig,

antwoorde Artemtdorus , dat ik wonderlik vcr«

ftelt ben, dat ik daer op niet kan antwoor-

den 't welk my voldoen kan : want ik bevin-

de niet dat 'et genoeg zy om uwe cdelmoc-i

digheit t'erkennen, u te verfekeren, dat ik-

*t heerlik fel achren voor uwen dienft te fter-

ven, t'elkens als d'eere my toelaetvoor uwe
belangen mijn leven te wagen. Hier naer den
Prins van Agrigentcn leggende, dat het tijt

wa» te vertrekken, maekren'er Phtlomce ^q*

reet, dog niet als naer aen Artemtdorus een

feer beleefde plicht- pleging gedaen te hebben;
gelijk ook alle de Juffers en Mannen deden.

Tsrtilej , die hem gevangen hadde , dedet me-
de op fijne beurt, maer 'ten was niet van foo

goeder herren als d'audere ; want gedenken-

de aen al de forg die Bercitjè voor defen Ge-

vangen had gedragen , geloofde hy datfe hem
miflchien kende, en hy vermoede het te meer,

mits hy fag datfe niet foo feer als andere Juf-

fers aendrong, om hem over dit geval geluk

te wenfchen : merkende alleenlik datfe heel

blijde was , om d'edelmoedtgheit die den
Prins van Agrigenten in dcfegelegcntheit be-

tuygde» Inder daet , toen Cleodamas y die

met den Prins was in gekomen, by'cr quam^
koadefe niet laten ecnig teeken te geven van

hacr
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haergenoegcn. Wel feydefe .wijfen CUodamas^

wat fegt gy van dcfe voorval , gy die 't herre

groot en edel hebt en die ook de heldachtige

daden hunne rechteweerdeweet te geven. Be-

vint gy niet, dat den Prins van Agrigenten

een fchoone daet pleegt , en dat den Prins Ar-

tem/Jontsüjne edelmoedigheit aenneemt als een

tnan dieie verdient, en die felfs edelmoedig

i&? 'kBevinde'r, antwoorde Cleodamas^ ja'k

bevinde 't felf dat gy u deel hebt aen de

heerlikheit van defen dag, dewijl Artemtdortts

uwen Gevangen is , en dat gy d'eerfte zijt die

fijne verdiende bekent hebt. Alfoo TertUes

hoorde 't gene Bereltje feyde , wiert 'er hem
*therte door geraekt : en de minne-nijt 't in-

nemende behielt 'er de liefde, die milTchien

gereet ftont om 'er uyt te wijken. Maer ein-

delik, fonder my op re houden met defe

kleynigheden al te lang uyt tebreyden, alle de

Juft'ers ftegen te peerde, inde felve orden ge-

lijkf' alreedc hadden gefeten; men keerde naer

Agrigenten, alwaer den Prins wiert ontfangen

met al de plechtigheden, in diergelijke ge-

legentheden gebruykelik : dog hy vertrok

van Carifatis niet, dan naer denwijfen Cleo-

^w^duyfent werf bedankt te hebben. Aen-

gaendc de beminnelike Philonice , fy was fuo

verrukt door fijn huys: datfe feyde re wil-

len wederkomen, en 'er eenige dagen blij-

ven, en datfe om het noch aengenainer te

vinden ,
begeerde dat hy 'er ware als fy

'er zijn zoude: wachtende veel meer ver-

maek uyt fijnen ommegang, als van eenig

/ƒ. Ü€€l, Gg ander
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ander ding. 'kSegunier^ Me-vrou, dat'e

des avonts in't Palais van den Prins een prach^

tige maeltijt was, dat 'er felfs gedanll wiert.

en dat 'er acht dagen lang niet dan vreugde
maeltijden wierden gehouden : maer ik fal u

feggen, dat den Prins van Agrigenren,d*edel.

moedigheit ten hoogften top voerende, ArtC'

tnidortts dwong te gedoogen, dat hy hem een

toerufting dede maken, over-een-komendc

4Tiet fijnen ftaet, en dat men hem onthaelde

als die hy was. DefenPrhis toen fonder dwang
te werk gaende, fcheen 't gene hy was inder

daet > dat is , onaengefien fijne fwaermoedig-

"heitjcen vandebeminnelikfte mannen des we-
relts ; en hebbende altijt een uytermaten be-

trouwen, hooge achting, en, vrientfchap tot

Sereltfcy viel 'et haer niet licht t'overwinnen

de krachtige genegentheit dicfe hem toe-

droeg. Ondertuflchen , alfoo 't geval had
gemaekt, dat Berelife d'eerfte Jufl'er was die

'kin dit hof had aengefproken, en datfe my
ter liefde van Ar/em/dones , wiens befonderen

vrient ik was, veelgoets dede, voelde ik my
ganfchaen haer verplicht : en'er waren oogcn-

blikkeiijop welk ik wel merkte, dat, indien

mijn hert niet elders ware verpant geweefl:,

ik heel geftelt zoude geweeft zijn om op'er

te verlieven. Ar/emidoruj dzn naer mijn fel-

ven oordeelende , raede ik hem 't geen hy

konde te doen om JStrrWz/è te beminnen: Och
lacy ! feyde hy my toen ik 'er hem af fprak

,

ik bcminfe met al mijn hert; en 'er is niet

dat ik om harem wil niet zoude doen; ja ik

acht-

i'

i
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chtfe duyfentmael meer dan Clidamire; rnaef

ren Jaetften wil die trouwloofe niet uyt mijn

hert, en in weerwil van mijne gramfchap,

van mijne minne-nijt, en van alle mijne moey-
likheit, wanneer ikfe onverilens hoor noemen,
wert mijn hert bewogen, mijne inbeelding ver-

toomfe my, mijn hert verlangt 'er na, en, in-

dien ik 't fonder fchande raag feggen , mijn hert

bemintfe noch hoe ongeftadig darfe zy. Ook
leb ik voorgenomen, hernam hy,om my we-
derom in ernft t'ontftekcn, of t'ecnemael te

^enefen, noch eenmael aen Clidannre te fchrij-

ren, nu ik't doen mag: omtefienoffedeftou-

igheit fal hebben van my re feggen , datfe niet

Degecrt dat ik 'er langer beminne, en darfe my
loytfal beminnen; dan offe my felf niet weer-

lig acht de mocyre aen te neméom my te willen

)edriegen. Toen dede ik al 't geen ik konde om
" (iem te beletten fijne meening te volgen, mits

k vreefde dat defe Perfoon hem noch onnut-

elik mocht vleyen; maeralfoo hy't volkome-

ik gefint was ,
hielp ik hem in fijn voornemen

;

n gaf hem een van mijn volk om fijnen brief

e dragen, die, foo mijn geheugen my nietbe-

riegt, ten naeften by inhielt defe woorden,

Denal te getrouwen
ARTEMIDORUS.
Aen d' ongestadige
CLIDAMIRE.

, Al de voerelt , Me-vroH, heeft my geftyt dat gy
JLy hebt verlaten; dog hoivoel uyt V opjchr/ft van

m Gg 2 de^
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dcjcn hr:effchijnt dat ik^ geloof V gene meft n

heeft gcfeyf, deken ik^dat tk^'er noch aen Ivoijffel

en dat ik^ 'er alfijt aenfal tvctjjfelen» tot dat gy
tny felf hebt gefeyt, \ Weet echter dat gy alle m,

9tc brieven mijnen Tegen^vryer hebt gegeven: dat g
'er uytermaten foete aen hem fchrijft ; en dat i

een contrefettfel van u heeft» V voet\ voor my xüi •

begonnen: maer onaengejten foo vele overtuygent

d/ngen , flaet *et noch aen h , my geluk^g te m,

J^n , ofte niy te bedriegen , en mj voijs te makei i

dat gy a/lcen hebt gejocht, gedunrende mijnafw, i

fcH * in rnjl te blijven. Voor my
, \feg ft nie, I

geen il^ in mijn hert gevoele, om dat tk^eerfl n sJ

Txieten tn wat jtaet het uwe Bericht iny dat J

cfte gy altijt de beminnelijk^ffe Fcrfoon van de vc \

relt zijf9 dan ofgy d^ongrfladiglUe wordende, t ,

firajbaerfïe, en hateltk/ie z.ijt geworden. \

Artemtdorns itiaekte eenige fwarigheit indi d

fen brief te fenden, fonder Berelije daer yeti %

te feggen: maer alfoófe de fufterwas van Ti

iefiu gi^^^ ^*^^» indien hy'erhaer

fprak, fyniet zoude begeereii dat hy'emfon

foo dat de liefde het boven alle andere inricl l

ten weg-dragende , gaf ik hem een van mija

volk die na«r Leonre ging, alwaer ik andeil

belangen had , welke my toen verplichten dilil

wijls yemant derwaerts te fenden. 'k\Ve«^

niet, Me-vrou , of u gedenkt ik u gcfegt heb

dat toen Telefs uyt 't Leger trok, om te gaeë

naer Syracufen, alwaer hem den Prins VJI

Agrigenten fond, hy Bereltfe had ontbodeif

hoe hy. fonder datm^n 'twift, wel een rey»-^

mock
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^niocht gaen doen naer Leonte. Nu gebeur-

den 'f, dat toen Citdamtre den brief van Arte-

mtdoms ontfing , TeUfs by'er was: gy kond

oordeelen of d'ancwoort, dief'er op gaf, foo-

danig was alsfe diende, om haren nieuwen

niinnaer te verplichten , en om den eerftentot

?• wanhoop te brengen. Sy fchreef hem echter

h niet dan defe woorden, dewelke gy ongetwijf-

feit feer bequaem fult vinden, om de liefde

te verjagen ayt het herte van den getrouwften

t minnaer des werelts.

CLIDAMIRE AEN ARTE-
MIDORUS.

Geïijk^mefi Jtchnoytmoet hiaten om te bcmin^

Hen» dcta op hope van gelukkig kpnnen zij'rf , acht

ili, dat men moet op houJen het te doen , t'elkffts

ah men n/et kan blijven beminnen ^
fonder ellendig

tewefen. Hierom is 't^ Heer, dat ik,, hebbende

gemerk! hoe denflant van u en mijn geval niet toe-

liet, dat de Hejde d/egy my toedroegt , nochtt,

noch my koude gelukkig m-ik^n, van genegenthett

ben verandert ^ om van noodlot te veranderen; entk,

heb fulks^roijfe bedacht H niet langer OPtgerufl te

[maken, en het niet^ieer te z.ijn, dat gy my felfs

hier niet vinden fult ^ wanneer gy'er w -derksmt

:

vergeet dan, dies bejweer ik^u, al 'tgene onder ons

ü omgegaen, gelijk, tk^t gefmt ben te vergeten,

Gy kond oordeelen , dat Artemidorus door

I
defen brief gevoeliken geraekt wiert; en voor

my, 'kfag noyt man meerder geftoort, dan

Gg 3 ^1
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hy was,naer hy dien had gdefen. Hoe.' 7*-

cra/es, feyde hy.C/A^nw/rf, d'ondanW^are Cu,,
niire heeft my kennen fchrijven fuiken brit,

naer datf'er niy ontallike foete, teedere, y|(

jende» en verph'chrende heeft gefchreven , 1

ik zoude daer na de liefde t'haerwaerts not
konnen behouden? Ha! neen.neen, voegden 1

*er by , 'k wilfe haten , 'k falfe haten , 'k haet
aireede, en ik wil een andere beminnen , ofi

fterven. Gy wilt foo vele dingen te gelijk, (e\ \

de ik, dat ik vreefe gy'er niet een eenige fu. i

konnen doen. Ha ! om Clidamire te haten , heij^

nam hy , 'k voel wel dat ikfe tegenwoordig ha
te.defwarigheit is maer om te weten, ofte ik
altijtfal haten: indien ik inuplaet* ware, fey
ik in ftee van my te vergapen aen haet te dra
gen, 't welk eenongerufte hertstocht is, zou

"

ik liever foeken verlieft te zijn. Gy , Zenocr,

/w,antwoorde hy, men wort'et als men'tnie
en foekt ; macr men is niet verfekert het te word^
den , als men 't foekt. Benevens dat naer 'r ge :

val , *twelk my komt te gebeuren . alle inwik-
keling my moet bevreefb maken: want om re*

delikerwijfe te fpreken.'kbehoorde voor'c on-
geluk 't welk my overkomt noyt beducht te zijn.

'k Beminde, ik wert bemint, 'kheb voor Clu
damire alles gedaen en fy heeft voor my duyfent
oneindelik verplichtende dingen gedaen. Van
wegen den ftaet, was mijne hertstocht voo^;
haer heerlik, 'k vertrok niet dan om haer ge-
ruft te ftcUen , en niet dan om 'cr te konnen weg-
voeren : 'k heb haernoy t den minften dekmantel
gegeven, om regens my van gevoelen te veran^

deren

:
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II. BOEK. 149
deren: en ondertuflfchen , foo haeft als fy my
niet meer fiet, laetfe af my te beminnen, fy

bemint een ander, enfe wert d'onrechtveerdig-

fteend'onftantvaftigfte Perfoon van de werelt.

Maer waerom doet gy niet door reden, 't ge-

ne fy pleecht uyt onftantvaftigheit, hernam

ik > Ha 1 ZtMQcrates ,
feyde hy , 't valt u licht de-

fen raet te geven, dog my niet gemaklik dien<

te volgen. Siet hier dan, Me-vrou, in hoe-

danigen ploy de geeft: vaa Artemtdorut was.

Aengaende Bercitjc , hare fmlikheden lagen

heeroverhoop: v/antfe had altijt een krachti»

gen afkeer van Ttnlies , een heftige genegent-

heit iQX. ArfemtdorHs , eenige lichte hoop vau

hem bemint te worden , en groore befchaemt-

heit over d'onwillige fwakheit diefe in'er hert-

gevoelde.Voor TenUes,è\t befat de liefde, en

de minne-nijt; niet dat hy niet had hooreii

feggen , dat Artem'tdm-us tot Leonte verliefc

was: maer immers hy bewees iScrelife foo vele

plichren , en Berelijè fcheen foo gevoelig aen

fjjne belangen, dat het hem wonderlik rouw-

de defen Gevangen den Prins van Agrigen-

ten te hebben aengeboden , en dat hy die

üiet had verborgen gelaten, gelijk hy wilde

zijn. 'tWas hem felf leer^ dat hy hem had

gevangen, en 't fcheelde weynig, hoe dapper

hy is, dat et hem niet berouwde hem in't le-

ven te hebben behouden. A. temtdorus was ech-

ter altijt uytermate beleeft tegens hem , en

federt hy wiert erkent voor die hy was. feyde

hy hem duyfent edelmoedige en verplichten-

de dingen, OndertulTchen de vrede handeling,

Gg 4 tiie
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C L E L I E
die foo gevordcrt fcheen , brak af : invoege cia,

de vryheir van Artemtdorus noch verre was 'tli

waer , dar hy daerom nier re naeuwer beiei

Wierr: wanrden Prins van Agrigenren lier hem f

alrijr vry op fijn woorr ; ja hy quam hem re

achren, en reederlik re beminnen, fchoon hy
was den broeder van lijnen vyanr. 'rGene de
genegenrheic die hy hem roedroeg noch ver- ar

meerderde , was , dar den Prins van Leon- ^
te , vernemende hoe Artemidorus r'Agrigenren y

wierd onrhaelr, in plaers van hem dank re we»i^
ten, dat hy had willen ren oorlog trekken re-

gens ecnen Prins , die hy niet beminde , fprak \i

van hem door fchuldig te doen verklaren, i

gelijk otte het voor een krijgs-gevangen ey- v

gentlik een mifdaet ware , re gedoogen dat
men hera wel onthaelde: en indien de Prinses i

der Leonrinen fijne hevigheit niet ten deele ^

had wederhouden , zoude hy ArtamdorHS .

hebben befchuldigt met fijne vyanden aen te

fpannen , en hem als eenen wederfpannigeu
Prins hebben gehandelr. Maer om fijne on- ^ i

rechtveerdigheit noch hooger re doen fteyge-

ren , heelde hy fich in , dat dewijl Telefs

van Leonre ^ Artemidorus fich in dat

Hof vond, de liefde van Telefs wierr verfierr

,

om Ci/dam/re by den Prins fijnen broeder te

konnen voeren; dat 'et een geveynfde lief-

de was; datfe een geveynfde bruylofr zouden
houden , en dat Chd.tmire ongetwijfFelt ArtC'

midorns altijt beminde. Zijnde dan gewaer-
fchour; dat Telefis onbekcnr binnen Leonte
was, wilde hy hem doen befetten, hy liet C//-
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imire ook weder brengen inden tempel van

Ceres daerfe aireede had gefeten ; dog Telejtt

konde hy niet krijgen , overmits hy een trouw

vrient hadde die hem verbergde: hy moft ech-

ter uyt Leonte vertrekken , en weder keeren

naerlSyracufen, daerden Prins van Agrigenten

hem had gefonden. Aengaende CUd^imtre» ofle

al fchoon feyde, datfe Artemtdoms ni^ langer

j beminde, men wildefe niet gelooven, en den

'Prins van Leonte twijtFelde in defe gelegent-

niheit felfs aen de proef van *c meyr van Dele.

j^ijOm fijnen geeft dan geruft te ftellcn, nam hy

r voor> Clfdamn-e met een ander te doen trou-

wen, en alfoofe rijk genoeg is, vond men een

.man van ftaet, niet re veel goet hebbende, die

[befloot haer te trouwen; want immers men
[heeft C/idamire noyt befchuldigt deugt gebrek

Ite hebben; macr alleen te konnen beminnen,

ofte niet beminnen , naer dat fulcx tot 'er ver-

Jmaek en tot hare rufte' dient, fonder ftljfdn-

?nlg te blijven ftaen op yet, 'twelk de geruft-

klgheit van 'er leven mocht verftooren. Dus be-

:^vont haer Cltdamire in een nieuwe vervol-

ging, die haer gevoelig qaelde: want diemen

^haer voorfloeg om te trouwen mifhaegden

i|*er geweldig. Ondertuflchen , alfoo defe tij-

liding wel haeft binnen Agrigenten wiert ge-

r, weten ,
verblijdenfe JrtemtdorHs in *t eerft

y uytermatc. Dog 't en ging foo niet met 5e-

.
\relife , want fy vreefde, dat de vervolging,

!die defe dochter leed , ten opficht van

delen Prins, de liefde in fijn hert mocht

B, behouden; en inder dact, 't eerfte gevoelen
r| Gg^ van

w
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iji C L E L I E,
van blijdfchap over zijnde , kreeg Artemmom
cenig inede-doogen met het ongeluk vai
die fchoone onftantvaftige : hy was felfi :

bedroeft, dat de vervolging haer om fijnen! ;

wille overquam , en *t medelijden meyndc
hem te doen veranderen *t voornemen

j

\ welk hy had gehadt van haer te haten, i

Maer acht dagen daer na veranderde hy
van gevoelen :| want wy vernamen tot Agri- ^

genten, dat Telefij heymclik te Leonte^ was, s

'

dat Clidamirc kans had gevonden om te ra- i

ken uyt de plaets daer menfe gcfet hadde, '

datfe haer op Telefs vertrouwt hadde; en
datfe hem tot Syracufcn was gcvulgt, van
waer Telefi naer Agilgenten had gefonden,
om aen fijn Vader verlof te cyfchen, tot
het trouwen van defe fchoone dochter, en >

die tTijnent te brengen; hem vertoonende, 3

dat hy aireede te voren dit huwelik hadde '

toegeftaen, en dar de goederen van CltdH'
mae foodanig waren ^ datfe lichtelik kon-
den werden vervoert. Arttmtdorus dan
vernemende 'rgene Clidamire om Tele/is had
gedaen, Helde met ernll vafl: haer uyt fijn

hert te 'jagen :'nief-te-min heel bedroeft zijn-
de dat hyfe binnen Agrigenren zoude fien.

Niet dat A^hramr in 't eerft niet vergramc
fcheen op Telefis , maer alfoo den Prins
van Agrigenren de minnaers altijt gunftJg •

is, bevredigde hy hem. Voor Bereiife, fy
wift niet watfe moft wenfchen , want dat :

haren broeder Citdam'tre troude raekten*er;
dog fy had wel gewilt datfe niet binnen

Agri-
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11. BOEK. i^i
Agrigenten ware gekomen > uyt vrcefe dat

haer geficht de liefde in 't hert van ArtC'

mtdorns niet mocht verwakkeren. Daer

was even-wel geen middel om het te wec-

ren , overmits dat gelijk CUdamire uyrer-

. mate beminnelik is , maekte fy *er bemint

by de Prin^eiTe van Syracufen , geduuren-.

de haer verblijf te dier plaetfe : want al-

. hoe-wel defe Perfoon Tich eygentlik had*

de laten weg-voeren, fcheen de faek ech-

jAter foo niet in 't oog van al de werclt;

'men fagfe aen als een dochter , welke ha-

re Ouders alleenlik hadden willen lichten

, uyt een plaets daerfe t'onrechte wiert ver-

volgt : ja felfs met haer was een Moeye
diele had , en 'er niet wilde verlaten . uyt

Leonte vertrokken. Hierom fchreef de

Printjes van Syracufen , die haer beminde,

gelijk ik u aireede, heb gefeyt , met fuU

ken genegentheit aen PhUomce , dat defe

Prinses , aenhoudende by den Prins haren

Vader, en by A^hramr , verkreeg 'tgene Tt-

Ufis begeerde. Ook durfde Bet'eltje 't ge-

heyme gevoelen hares herten niet laren uyt-

- b«rften , jae Artemdonts felfs wilde geen

. verhindering brengen aen de weder-komffc

i, van TeUfis : dewijl hy 't niet konde doen

n in fijn huwelik met ClUam;f'e, Hy geloof-

/ de felf niet , ten aenfien van den ftaet waer

in hy was , dat hy met eere eenigen onr

dienft mochte doen aen den broeder van

Berel/fe, en aen den foon van Aphraftor, die

1 hem, geduurende fijne gevankenis, foo wel

Gg ö bad-
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hadden onrhaelr. Hy beelde fich echter ;in,

'them feer hardt zoude vallen, Clidam/reiQ
fien in de armen van Telejts , die hy niet kon-
de laten te haten , hoewel hy hem noyt gefien
hadde. OndertulTchen Teleps ^ die will hoe-
danige liefde Artemtdorm Cltdamire had toe-
gedragen , wilde tot Agrigenten niet komen
voor hy fijn meefterlTe had getrout: maer
geduurende defe onderhandeling, was Artemu
dorus geduurig hy Berelfjè, want hy huys-vefte
altijt op 't Cafteel, Dies bracht hy niet eenen
dag over, fonder haer tebefoeken , en alfoo
't fekerlik een feer bevallig Perfoon is, hoe
hyfe meer lag , hoe hyfe meer aohte. en meer-
der beminde. Dog hy gevoelde toen niets in
fijn herte, 'c welk hem konde doen denken,
dat hy op *er was verlieft, en hy voelde noch
in fijnen geeft een beweging, die hem dede
gelooven, dat hy Ci/dam/re altijt beminde.
Berelijè van harer zijde, wiert niet dan al t«

wel gewaer, dat, indienfe ArtemidorHS niet
beminde, fy hem lichtelik konde beminnen;
maer eindelik, de ganfche winter ging voor-
by, eer defe faek wiert afgedaen : ja 't was
felf al diep in de lente , toen Telefis^ naer C//.

damtre tot Syracufen te hebben getrout, haer
t' Agrigenten bracht: want de krijgs-hoopen
waren aireede vergadert, om den Velt-tocht
te beginnen. Artemtdoms die door fijn quel-
ling was fiek geworden, en aen wie de genees-
meefters hadden gelaft van lucht te verandc-
ren , onthielt fich , toen Telefts Ciidamtre
^'Agrigenten bracht* op een heel aengenaem

huys,
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huys , ftaende in de buurt van Carifatis.

*c Gebeurde felf , dat Philonice , na 'c vertrek

van den Prins haren Vader, voor eenigen tijt

was gegaeu by Cleodamas om de fwaermoedig-
heit te verdrijven j diefe over fijn afwefen ge-

voelde, en datfe met 'er had genomen Bereltfe

en vier ofte vijf feer beminnelike Perfonen,
onder dewelke was een vrouw genaemt Lyft-

coris ^ die onder al de vriendinnen vaa Berelifi

\ grootfte deel had in hare geheymen. Ech-
ter hadfe h*er noyt geleyt de genegentheit
diefe in*er herte gevoelde tot ^temidoms

;

maer fy had 'er wel vertrout den afkeer diefe

had van Telefis^ die toen ganfch en gaer onge-
lukkig was; want hy wiert altijt qualik beje-

gent, hy was felf altijt minne-nijdig; en hy
moft echter haeft in den oorlog gaen, en
Artemtdorus by BertUfe laten. Defe dingen

. dan dus ftaende, quam TeUps met Ciid^imtri

tot Agrigenten; maer alfoofe mede bracht

brieven van de Prinses van Syracufen aen Phr.

. iontce ^ en datfe heel blijde was, hare gunft te

\ verkrijgen, trokfe 's anderendaegs na Cari-

I fatis ; alwaerfe d'eerfte mael hare fchoon-
? fufter fag: want ik had u vergeten te feggen,

f. dat Bereitje ^ om de Perfoon die haer lbo vree-

i felik was, ,een weynig later te fien, fich ge-

•ii liet wat onpatVelik te zijn, ook wasfe noch
d by den bedde toen Cltdamtre , geleydet door
de magen van A^ramr ^te Carifatis aenquara.

OndertulTchen , alfoofe een edel, geeftig, en
- aengenaem wcfen heeft, behaegdefe Phdomce

J uytermatea, die, naerfe inde kamer, die,

Gg 7 den
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156 C L E L I E,
den wijfen Cleoi.%m.%s haer had gegeven, te

hebben ontfangen, verplichtender-wijfe ley-

de in die van hare fchoonfuller, dewelke hey-

melik wcnfchfte haer foo beminnelik. niet te

vinden , maer hoe leet het haer was , fy

fcheen'er heel fchoon te zijn. 'c Gene haer

in dit geval noch leer quelde, was dat Phdo^

ft/Cf y die niet wift 'r geen Berelife in den boe-

fem droeg, meenende haer vermaek aen te

doen, Chdamtrc te Carifatis hielt, om 'er te

zijn, foo lang als fy'er bleef; feggende, dat

hunne vrientfchap daer ter plaetfe rnoft ge-

maekt werden, eerfe wierc overvallen van al

de befoeken diefe tot Agrigenten zoude krij-

gen. Jae felf Bereitfe , niet durvende, fonder

eenigen dekmantel, haer regens diergelijken

fake ftellen^ wiert gedwongen PhUomce te

bedanken, wegens een heufheit die 'er be-

droefde. OndertufTchen was Arttmtdorus ^

verplicht zijnde eenige genees-middelen te

gebruyken , niet ten huyfe van Cleod^tnuSf

geduurende d'eerfte dagen dieper Phtlontcc

doorbracht. Benevens dat hy heel fwaei

moedig zijnde , liever hadde Berelife , dic

bynaer fijn eenige trooft was, niet te den,

dan foo vele andere Perfonen te (ien: en

ook, om oprechrelik te fpreken, hy vreef-

de, dat 't geficht van C//tïjim/re fijne quel-

ling zoude verdubbelen ; foo dat fijn eenig

vermaek was 's avonts te gaen wandelen

langs *t revierrje dar men van Carifatis fiet,

en midden door die aengename Valeye

loopt. Want alfoo 't eynde der Lente van

d;ir
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dat Jaer feer heet was , konde men iiaeuwe-

licx bequamelik uytgaen , dan des avonts
cn des morgens. Aftemtdoms dan gaende
op eenen avont, om, volgens fijn gewoonte,
in defe luftige plaets te wandelen , fonder te

willen hebben dat fijn volk hem volgde, die

hy gemeynelik ter halver wege den heuvel
lietj ging hy al mijmerende nederwaerts, tot

aen een kleyn Bofch, befet met heel dichte

hage-doornen» leggende niet verre van een
ftreek, alwaer *t reviertje tuffchen de weyden
en willigen een halven cirkel maekt, d'aen-

genaemlle van de werelt. Maer met hy ftont

om uyt dit kleyne Bofch te gaen, fag hy
dwers door de heggen vele vrouwen aea
de kant van dat lieffelik reviertje; jae hem
dacht felf dat hy de ftem van Cltdamire

hoorde. En inder daet fult gy weten, dat

al de Juffers, die by Philonice waren, in 'c

hooft fchoot hun te gaen baden op die

j, aengename plaets. dewelke daer eygentlik

y. toe fchijnc gemaekt , en dat Bereltfe en
Citdatnire onder dit fchoone gefelfchap

waren; die hun meer voor tijtkorting,

dan uyc nootfakelikheit , badende , alle tot

reugde geftelt vonden. 't Is wel foo»

at toen Artemtdems defe JulFers gewaer
wiert fy aireede ten eynde van 't baden

li waren , en hun weder "begonden te klceden.
1'

*t Zoude niet licht vallen, te feggen, wat
d hy gevoelde , toen hy de ftem van Clidami-

# re hoorde j dewijl hy droef heir, gramfchap
3 en haet gevoelde, en hy felf feyt, dat, on-

aen-
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,58 C L E L I E,
aengefien dit alles, hy echter eeiiig oógenblik

vermaek had. Ten minfteu hy was nieufgie-

rig : want fiende dat noch naerder konde by

komen, als hy was, kroop hy loetjes tuffcheii

de heggen door, tot dat hy een heel dichte

vont, zijnde foo naby defe Juffers, dat hy

konde verftaenwatfe feyden, die een weynig

luyde fpraken: Dog toen hy daer was, dede

hy uyt de weeg de takken , die hem *t geficht

hadden mogen beletten, en ftelde fich om
t'aenfchouwen de Juffers die hun weder-klee^

den , en de welke , fchoonfe even uyt *et bede

quamen, echter alle foo zedig waren datfe

niet feer behoefden te vreefen gefien te wer-

den. Maer onder defe Juffers beftont Arnm 't"

doruJ Cltdamire te foeken. Naeulicx had hy

dan eenen doorgang, voor fijn gcficht ge-

maekt » indien *t geoorloft is alfoo te fpre-

kcii, ofre hy fagfe by Serelijè, Maer, om u

de waerheit te feggen, hy fag datfe veel ver-

fchilden: want gy moet weten, dat al d'aen-

treklikheit van C/id.vn/re beftaet in 'er aenge-

(Icht; en datfe by dit vriendelik wefen, dorre

en magere handen heeft, platte armen, den

hals niet befneden, en 't lichaem ongetwijffelt

ganfch niet over een komende met de beval-

ligheit van 'er oogen, zijnde felf foo blank

,u niet alsfe fchijnt te welen. Dog voor Berel/Jèj

Artemidorits bc\ront die niet alfoo : in *t tegen-

deel fag hy j datfe had . fchoone handen eenen

fraeyen hals: en hoewelfe half gekleet was,

liet hy niet te fien datfe wondere fchoone bee-

nen had; de voeten gelijk men die van Thetis

fchil
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IchiMert.cndacfe ongetwijffclt een derfchoon-

fte lichamen had van de werelt. Dies de

fchoonheit van d'eene^dc gebreken van d'an-

ere te meer doende uytfteken, wiert hy

enigfins verblijd te denken, dat Ttlefis een

eynig min gelukkig was als hy fcheen, en

y begonde fich op dat oogenblik in te be el-

en, dat de man van Bereltf ,
gelukkiger

oude zijn , als den man , van Cltdunure*

indelik, Me-vrou, dele twee beelden druk-

cn'erfoo krachtig in fijnen geeft, dat toen

de vreefe van ontdekt te worden hem dede

vertrekken, hy al *r overige van den avonr,

n de ganfche nacht , befchoude alle de

choonheden van d'eene, en alle de gebreken

an d'andere, hy overdacht de trouloofhcit

an Cltdamire, al de dienften die hy van Ba e^

life had ontfangen , de blijdfchap die hy heb-

ben zoude, indien hy d'eerfte nier langer kon-

de liefhebben , en de tweede beminnen; en

hy bracht eindelik de heele nacht over met

aen de twee Perfonen te denken , die , fonder

te weten dat hy fe gefien hadde , ook om hem

dachten. Want al-hoe-wel C//^<iw/re wonder

ftoutis, om yers datfe gedaen heeft ftaende

te honden, vreefdefe niet-te-min Artemidorus

tefien; en 't was niet mogelik, datfe konde

gedenken aen foo vele teekenen van gene-

gentheit, diefe hem had gegeven, fonder

eenigfms befchaemt te worden over hare on-

ftantvaftigheit. Eereitje van harer zijde,

wenfchfte en vreefden defe fameh-komfte:

want wanneer ArtcmidorHs haer noyt had moe-
ten
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ten beminnen, en dat hy noyt had komen te
weten 't geluk , dat hy hadde van hare genc-
gentheit geraekt te hebben , zoudefe niet ge-
laren hebben, groote Ibetigheit te vinden in
te denken , dat hy CluLtnure niet meer be-
minde. Hierom is *t datfc, in *t gevoelen
daerfein was, wenfchfte dat defe iorggelike
gelegenthcit over ware, hoewelfe vreefde
voor 't geen 'er in mocht gebeuren, 'c Gene
haer eenig vermaek gaf, was datfe fulker
wijfe met Artcnudorus leefde , datfe hem
mocht vragen wat 'er in fijn ziele omging.M ier alloofe haer nier te feer betroude, noch
op hare eygene forgen, noch in d'oprech-
tigheit van Artemidorns » badfe hare weerde
Lyftcorus^ wel te letten op den Prins en
Cltdamire

, aU fyfe by een fage. Sy fcyde
haer, echter de rechte oorfaek niet van
hare nieufgierigheit , hoewelfe hare lieffte

vriendinne was, en fy veynfden'er geene
te hebben , dan om 't belang van haren
broeder ; want 't valt een verllandige en
deugtiame vrou laftiger te bekennen , dat-
fe een heftige genegentheit heeft tot een
man, die op haer niet verlicft is, als toe te
ftaen datfe de hertstQcht van een minnaer
vriendelik gedoogt. OndertuflTchen, alfoo
defe laetfte voorval Ay-temidorus had in ftaet
gebracht, om d'oogen van Citdamire min te
vreefen, wetende dat, indien hy de Prinses
Phdontce by Cleodamas niet ging befoeken,
fy verplichtende genoeg zoude zijn om te
komen daer hy was, ftelde hy 't vaft, en

ging
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ging ook ftracx naer den eten dit befoek

doen, 'c welk 't gefelfchap ontfette : want

men geloofde niet, dat Artemidorns noch in

ftaet was om het te doen. Toen men feyde

dat hy quam , was Phdomce in die neer-

zael, waer af ik u heb gefproken, en wel-

kers geficht foo aengenaem is. Dog 't fel-

faemfte was. dat, toen den Prins in trad,

Citdamire en Berehje beyde root wierden , en

fcheelde weynig , ofte Artcmtdorus wiert'ec

mede. Hy heeft echter noyt recht konnen
feggen, of die ontfteltenis een werking

was van fijne oude , ofte van fijne nieuwe

liefde, foo verwart ftont'et noch in fijn her-

te. Maer eindelik, naer hy PrMomce had
gegroet, en dat dcfe Prinses haer met hem
hadde verheugt over 't fien fijner gefontheit

in beteren ftaet, brachtfe hem by Cltdamire;

want hare gelegentheit lier niet toe, datf'er

hem niet van fprake d'eerfte mael datfe

den anderen fagen. Dog alfoo defe Prin-

ses heel behendig is, en datfe ten deele

wift 't gene onder hun was omgegaen,
wikkelde fyfe in geene lange praet. In 't

tegendeel , foo haeft alsfc op haer bevel

malkanderen hadden gegroet , begonfe te

praten met Artenudortts ^ die toen van C//-

damtre niet flende, als *c gene fy fchoons

hadde, recht blijde was, ontdekt te heb-

ben datfe gebreken had, die al de we-
relt niet en kende; want fy was foo

behendig , dat men hare handen bynaer

noyt
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i6t C L E L I E,
noyt fag. Aengaende haren hals, fy iroeg
fekere flag van geployde fleuyers, die 'era
haer foo aerdig bedekten , dat men niet
eens raerkre, datfe dien niet fchoonhadde:
foo dat van Clidamire niet fiende dan
't hooft, de geftalte en de fwier van'er Per-
foon, was'er geen kans om haer geen lic-

haem toe te leggen, over een- komende met
de aentreklikheit die men fag op 'er aenge-
ficht. Maer voor Arteyntdorus

^
hy en fagfe

niet meer alfoo, en in de fpijt, die hem toen
op de krop ftak, aenfag hy d'oogen van C//-

damire, ais bedriegllers , die beloofden 'r ge-
ne fy niet konden houden. Voor Berehfe ^

wetende hoe fchoonen hals en befnedene
handen datfe hadde, verwonderde hy fich
over hare zedigheit : want het is feker,
dat die bevallige dochter noyt gefocht heeft,
haren hals ofte hare handen te vertoonen:
dies toen de zedige kleeding van Clid.u
tn/re aenfiende als een gemaektheit, en die
van Bereltfe als ean vrucht van hare deugt,
begonde hy in rechten ernft te gevoelen,
dat hy van Clidamire niet langer foo was
ingenomen , en dat hy groote gefteltenis
had om Bere/jfè te beminnen: benevens dat,
alfoo d'eerfte den geeft een weynig beteu-
tert hadde, fprakfe dien dag foo wel niet
alsfe gewoon was : in plaets dat Bereltfe ^

die noch grooter luft had om te behagen
danfe meende, recht bevallig praette. Niet
datfe geen ongeruftheit voelde, maer im-
mers , alfoofe dacht eenig voordeel op C//-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



A

til

H. b U K. 163
ilannti le hebben, genootfe een blijdfchap,

die haren geeft fchikte , om haer vrolik aeii

te ftellen: want naer dat men eenigen tijt had
in de zael geweeft, ging Phtiofuce, gevolgt

van 't ganiche gefelfchap, en van Cleodamas,

die een der aengenaemfte deelen van den om-
megang maelcten, in *t bófch wandelen. In*t

eerft fprak men niet als van de fchoonhcit

der plaetfe, en van *t fraeye weder j maer
't gefelfchap ongevoelik in defe verfcheyde

laenen gefcheyden zijnde, fchikren 't enkele

geval Artemtdovf^ tuflchen Clidantire en Bere'

i/fe: maer fy waren alle drie foo ontftelt,

datfe een heele laen uytgingen, fonder fpre-

ken: want d'ontrouwe minnares durfde voor
hare fchoon-fufter , Artemnioru^ nier aenfpre-

ken, om fijnen geeft over 't gefchicde te be-

vredigen, op datfe hem belette haer te hin-

deren. Berdijh w illende fien wie Artemtdorus

zoude aenfpreken , feyde niet een woort;
defen Prins niet wetende wat te feggen , re-

gens defe twee Perfonen, in 'r by zijn van
d'een en d'andere , veru'achte dat yemant van
hun zoude fpreken: foo datfe malkanderen
niet aenfpraken, tot datfe quamen aen een
gaeldery, die op 't eynde van defe laen is,

alwaerfe Phdomce^ Cleodamas, Lyjtcorts» en
fommige andere vonden. Defe Prinses hun
hebbende fien aenkomen, fonder famen te

praten, en byna fonder haer te fien, vraegde
ArtemidoTHs looflelik , waer mede hy twee foo
beminnelike Perfonen had onderhouden?
'k Vcrfeker u (hernam Berelife, fonder den

Prins
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164 C L E L I E,
Prins tijt te geven om te antwoorden) dat
mijn fchoon-fufter en ik niet minne-nijdie
fullen zijn over 'c gene Artemtdorns ons lieett

gefeyt, want hy icomt'et foo te paffen dat hy
d'een niet meer als d'andere lieeft aengefpro-
ken. 'k Hadde d'eene echter veel meer te

feggen als d'andere, iicrnam hy, maer, om
niet te liegen /k geloofde niet dat ik al 'tgene
ik dacht mocht leggen : en dit heeft my doea
fwijgen. Voor my, voegden 'er Cltdamire hy

,

die hier vremt ben, 'k dacht niet dat 'et my
toeftont de praet te beginnen : mijnent halven,
vervolgde Bereltfe^ 'kvond my foo wel bymijn
eygene mijmering , ik niet geloofde dat'tgeen
ik te feggen had, de moeyte weerd was mijn
felven te ftooren. My dunkt echter, hernam
CUifdamasy dat een Perfoon die gencuggclik
mijmert, vermaecx genoeg zoude geven, in-

dienfe 't onderwerp van hare mijmering wilde
feggen: voornemelik, wanneer 't een Per-
foon is gelijk de fciioone Berelife , die geeft

en teederheit heeft. Want, om de waer-
heit niet te fparen , 'r paft geene , dan
die 't herre teeder hebben, te kennen de
vermaeklikheden fekerer foort van foete

mijmering die felfs de reden fomtijts foo
foerjes verlcyt , datfe duyfent geneugten
baert, dewelke men niet zoude konnen
befchrijven. 't Is waer, hernam Berelife

^

dat 'et mijmeren allerhande lieden niet en
voegt^ en dat 'er vele zijn die 'er af fpreken,
welke niet en weten, wat*et is, ongevoelig
fijnen geeft te laten dwalen, die veel eer

over-
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overgevende aen de beweging fijns herten;

dan aen 't beftier van die heerfchende reden

,

dewelke wil , dat men nier denkt dan 'r gene
fy heeft goet gekeurt. Want om Ibeijes te

mijmeren, moet men fijnen geeft laten do-
len , en hem laten weyen na fijn goetdun-
ken ; men moet alleen wefen: men moet te

lande zijn ; men moet yets in de Tm hebben
dat niet mifhaegt; men moet een weynig
fwaermoedig van aert zijn; men moet ner-
gens om willen denken; en echter aen eenige
faek denken; ofte ergens om willen danken »

en echter nergens aen denken. Men moet
bequaem zijn tot fekere flaep-fucht van fin^

ncn, dewelke mackt dat men bynaer meent
te droomen de dingen, waer aen men denkt;
cn eindelik 't gebruyk van de reden moet
foo verre zijn opgeichort, dat men bynaer
niet en weet waer men is. Men moet, feg
ik. niet dan in 't wilde hooren, den fang
der vogelen, noch *t geruyfch der fonteynen:
ia d'oogen felf moeten de verfcheydenheit
der voor-werpen niet onderfcheydclik fien.

Ha! Berelife, riep CUodamas
^ gy weet al te

wel hoe men moet mijmeren, om noyt ge-
mijmert te hebben: indien 't mijmeren een
mifdaet ware, antwoordefe, zoude ik niet
toeftaen dat ik 't doen kan : macr alfoo
het 't eenvoudigfte vermaek is van alle

vermaekiikheden, bekenne ik dat ik 'et kan,
en dat ik *t fomtijts ftelle voor 'r gene een
groot gefelfchap kan aenbrengen. Maer gy
«verlegt niet hernam PhHonice bcvailiglik ,

dat
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tlat gy hebt gefeyt, dat men om veel te mij

meren yet in *t hert moet hebben, 'twclk niets

mifhaegt. Vergevet my, Me-vrou, hernam
Bcrelije^ dog dat yets, 'twellc ik meen. Ij

miffchien niet, dat yets, 'twelk gy meent
'k Verfeker u , hernam Artemidorus , dat wan-

neer men fegr, yets, op iulker wijfe als gy
*t gefeyt hebt, men 't niet anders kan uytleg-

gen, dan gelijk de Prinses 't uyrgeleyt heeft.

Wat 'er van is , feyde Cieodamas ^ 'k zoude een
eerlik man fcer gelukkig achten , indien hy
in 't hertc van Berel/je had gebracht, 't gene

'ken weet niet wat, datfejyets noemt, en dat

naer de gemeyne wijfe van fpreken een ander

liefde zoude noemen. Bereltje kreeg een blos

van defe praet, en ''t haren geluk TertUes

inkomende veranderde den ommegang ; maer
hy eyndigde niet. In 't tegendeel , Philontct

hebbende bevonden het. fraey fitten, was op
de treden van een fteenen-trap , zijnde den

eerften welke men vint aen de rechterbant,

komende uyt 'et huys. als men gacn wil naer

de hooge Laen , dede CUodamas heerlikc

kuflens brengen voor alle de Juffers die in

verfcheyde ryen ten beyde zijden der treden

van delen trap faten, latende 'tmidden leeg

,

op dat niemant recht voor Phdomce fat. Maer
op datfe gemakkelik van de andere mocht
werden onderfcheyden, leyde CUodamas de

kulTens haer toegefchikt aen de voet van een

der fchoonfte boomen van de werelt, die in

*t midden man defen ftccnen-rrap ftaet; en

die gemetfelt is, tuflchen het marmer van

den

\
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II. BOEK. 167
«Icnhoogften tree,mits foo hy'er niet en ware, de

gelijke wijdte van de hoornen die de Laen ma-
kengebroken zoude zijn. Phfiómce dus fittende

ten de voet van defenfchoonen boom verftrek-

tcn 'er fijne takken, diehungelijkelikuythrcy-

dcn , door hare aengcnaroe fchaduwe tot een

verdek : en mackten dat, al had de Son gefche-

nen , fy 'er geen ongemak door zoude gevoelt

hebben. Al dit aengenamegefellchap dangefe-

ten zijnde , rackte TenUes by Cltdamire^ en Arte-

midorus hy Bereltfe ^dztï TeriUes niet feer blijde

om was. Acngaende Lyfcoris , fy was by Cleoda-

mas.'foo dat Ph/ioftf£e,üendede twee liefde vrien-

dinnen gefcheyden , Berclife beftont te vragen

,

of fy niet yverfuchtig was, door te fiendatZ^^y/co-

ris haer om Cieodamas verliet. Ha ! Me-vrou

,

(feyde tocnTenUesy die fchrikkclik yverfuchtig

was) doet de yverfucht dat ongelijk niet, vaa

te gelooven, datfe in de vrientfchap kan ge-

vonden worden, en laet met verlof de liefde

'tcenige behouden, 'twelk haer recht kan be-

kent make. Bveltjèy die terftontmerkte, 't ge-

volg dat Ttfr/ZZf/ wilde trekken, uyt'tgenehy

feyde ; en die dacr-en-boven voor al dacht te be-

dekken d'yverfucht, diefe infijnherte faguyt-

fpruyten, ftelden 'er tegens 'tgene hy voort-

bracht ,en vraegde hem ftraf genoeg, wat re-

denen hy had, om te durven feggen dat d'yver-

fucht niet foo wel de vrientfchap als de liefde

toequam. Voor my, feyde toen heel koeltjes

Artemidorus , 'k foud "er nietwel afkonnen fpre-

ken, dewijl ik geen andere yverfucht heb ge-

had als minne-nijt, en alle mijne vrienden en

//. DseL Hh vrien-
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i68 C L E L I E,
vriendinnen my zijn trouw geweeft. Mijnent-
halven (vervolgde Citdamtre ^ fonder re latca

blijken» datfe in *t gene den Prins had gefeyt

eenige loofheit merktej geloof , dat gelijk

*er geen lange liefde is fonder yverfucht, dat

*er ook geen yverfucht is fonder liefde. Voor
my , feyde Ph/iomcc, die vyandinne ben van de
yverfucht, mits i^c bevinde datm'er geene

lang hebben kan fonder fwakheit , 'k zoude
my niet durven moeyen met 'er van t^oordec-

ian ; want ik haetfe te feer om 'er recht te

doen : maer den wijfen Cleodamas moet 'er

velkomelik van oordeelen , foo haefb als

Bercltjè en Ttrtües fullen gefeyt hebben,

al 't geen yder weet om fijn gevoelen ftaen-

-de te houden. *k\Vil 't wel , feyde Bare^

4ife ; en ik ook vervolgde TertUcs^ Cleoda»

was wilde door zedigheit weygeren d'uyt-

fpraek te doen over dit gefchil : maer ein-

delik begonde Terilles y die d'yverfucht fij-

ner ziele tot fpreken perfte, Berelijè aen

te ranflen , die verklaerde datfe niet be-

geerde men haer verbood TertUes in fijn

woorden te vallen , als 't haer in de fin

mocht komen. 'kStae het toe, feyde hy-,

mits dat gy my de felve vryheit geeft;

maer , om oprechte) ik re fpreken , voegde
hy 'er by , *k meene 't u moeylik genoeg val-

len fal my van pas te ftooren. Inderdaer,

wat middel om yet redelicx te vinden, toe

bewijs dat de yverfucht elders als in de
liefde wcrt gevonden : want is yemant ter

werelt oabckent, dar de liefde d'yverfucht

4
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IF. BOEK, 169
gebaert heeft, datfe onfcheydelike gefeU
linnen zijn : en dat 'tgene men inde vrient-

fchap yverfucht noemt, de rechte yverfuchc
ganlch niet cn gelijkt. Is het niet waer,
dat d'yverfucht de heftigfte fmlikheit is,

die men hebben kan : datfe feif gevoeli-

ker is, als de liefde diefe roortbrengt;
datfe ongeruft , droef , moeyelik en fom-
tijts rafend is ; datfe bequacm is om alle

boofhcden in te blafen ; datfe aendrijft tot

wrake ; ja datfe felfs doet wenfchen om
de doot ; en dat 'et eindelik een herts-

tocht is , die uyt een andere hertstocht

voortkomt ? fulcx zijnde, fal men geloo-

vcn dat de vricntfchep bequaem zy omfe
te baren , en dat een foo ongeftuyme
hertstocht fuiken foete «1 vreediamen

moeder hebben kan? Benevens dat, om
de waerheit te feggen , d'yverfucht foo noot-
fakeliken werking is van de {liefde, dat men
niet verheft kan zijn j fonder yverfuchtig

te wefen : want indien men 't niet en is

over fijne Tegen -vryers , is men't van duy-

fcnt andere dingen. *t Is uyt een gevoelea

van yverfucht , dat men fomrijrs moeyelik
over d'eygene heerlikheit van de Per-

bon die men bemint: men ware 'r geerne al-

leen diefe mocht fien, als een wonder hou-
en, en aenbidden. Men zoude ge«rne al-

leen haer geficht deelachtig zijn : men wilde

wel alrijt alleen by'er wefen; jae men zou-
de fomtijrs wei willen, foo wefentlik vaft is

Hh 2 d'vvcr-
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I70 C L E L I E,
d* yverfucht aende iiefde, dat de Perlooii die

Hien bemint, noch hare vrienden, noch hare

vriendinnen beminde; datfe felfs geenerhande

trek hadde tot ongevoeiike dingen ; en ik

weet niet» of men noch niet wel zoude wil- ^

len, datfe haer felven niet beminde, ofte dat- ^

fe ten minften fich niet dan om eens ander» i

wil beminde, 'kWeet wel dat 'er eenige on-

billikheit is in defe kluchtige fmlikheden; t

maer ik weet ook wel , dat d'al te wijfe liefde,

geen liefde is ; en dat alle d'ongercgeltheden .i

yan defe hertstocht , geen milHaet zijnde, de 1

grootfte en gevoelikfte foetigheit geven. Oor- i

deelt dan of d'yverfucht, die de grootfte on- '

geregeltheit is van de liefde en welkers ge- .

volgen d'alderkluchtigfte zijn , in de vrient-

fchap kan gevonden worden ; want u is niet

onbekent, dat die flag van genegentheit , gc- o

meynelik meer voortkomt, door de reden,

als uyt neyging , en dat , indien de dingen in-

de werelt gingen gelijkf 'er behoorden te gaen,

de vrientfchap by naer altijt zoude zijn een

nootwendige werking van de verdienft, en

van de deugt, dewijl men zoude beminnen, al

"r gene men oordeelde weerdig bemint te wor-

den. Maer of wel fulcx niet en zy, laet'ec

niet fekerlik waer te zijn, dat men met ver-

fcheydc Perfonen vrientfchap heeft : cn dat

men volgens u gevoelen ten felven tijde ver-

fcheyde yverfucht zoude konnen hebben,

'twelk 'tafgrijfelikfte dingvande werelt zoude ;

zijn. Want den ganfchen aerdbodem zoude

iuet fcheUuftukken «rrult worden; en ge- •

lijk 'er
^1
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lijk er niemant is > wie 't ook zy . die niet ee-

nig ander Perlbon of verfcheyde bemint, moft

'et volgen dat ;al de werelt yverfachtig zoude

wefen ; dat af de werelt fich zoude willen bc-

leedigcn ; dat al de werelt zoude om hals ra-

ken, ofte ten minften fich komen te haten ; en

yemant zoude miflchien ongelukkig genoeg

zijn , om een yverfuchtig gevoelen te krijgen,

in de vrientfchap die hy droeg tot fijn Vader ,

tot fijn Moeder , tot fijn broeders, tot fijne

fuftcrs> tot fijne Magen , tot fijne vrienden^

tot fijne huys-vrou , tot fijne flaven , en tot fij-

ne meefterfle. Gy breyd dat heel aerdig uyt

,

h-trmm Bereitfe j maer om niet te liegen, 't ver-

blijd my ten hoogften; want als men wort ge-

dwongen te feggen aengename dingen . ten

tijde, wanneer men bondige redenen noodig

heeft, is't een teeken dat men geen al te goe-

den fake verdedigt. Hoe , hernam Ttrilies ,

gy gelooft niet dat doende blijken , het moge-

lik zy verfcheyde Perfoncn vrientfchap toe rc

dragen, en dat 'et onmogelik is, verfcheyde

yverfuchren te. hebben , 't niet bondiger dan

^eneugelik zy gefproken ? Indien gy betoon-

det 'tgene gy fegt, antwoorde Benltje^ zoude

ik niet feggen, dat ik feg ; maer vry verre van 'c

u toe tc ftaen , acht ik dat men niets , felfs

^een ongevoelige dingen , kan beminnen»

wacr over men niet mag yverfuchtig zijn.

Want fonder t'onderfoeken , ofte men reden

heeft te feggen, dat d'yverfucht een hertstocht

zy , dan of menfe alleen moet aenmerken

,

in 'er felven aeiigefien zijnde, als een enkele

Hh ? wer-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courfesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



171 C L E L I E,
werking van de teeclerheit onfes herten , is d i

yverfucht. om eygentlik re fpreken, niet al i

een heftige begeerte om re behouden dat mei i

beminr^ en 't gene men befit; ofte, om u i

weeren dar een ander niet kome te genieren '.

*t gene men geerne zoude befittenrwaer uyt ik '

befluyte, dat men kan yverfuchtig zijn, van
al 't gene dat men kan beminnen , en dat men :

niets kan beminnen fonder yverfucht. *k Weet i

wel
, dat defe fmlikheic fomtijts foo fwak is , dat b

felfs diefe hebben *t niet gewaer worden; macr
fulcx zijnde, komt 'er ongetwijfFeJr daer uyt, .\

dat den trek diemen heeft, tot 'r gene foo fwak- \

ken yverfuchr aenbrengr , niet feer groot is.
ofte dat die welke hein foo hebben , befeten zijn

^

met fekeren geeft van betrouwen, die maekr, i

datfe foo kraclitig op *er geluk fteunen
, fy niet

gelooven,oyt te konnen verliefen't gene haer s

eenmaei toekomr. Maer immers, wie een ding i:

bemint, wenfcht om de befitting, en begeert
hetaitijt te befitten, wanneer hy't heeft verkre-
gen. Hy heeft felfs queiling om her te behou-
den, naer de mate van de genegentheit j ofte
van de reden, die fijnen trek maken: foo dat
d'yverfucht min ofte meer krachtig valt, naer
defen trek, fterk ofte fwak is : en dit maekt
ongetwijfFelt dat 'er onderfcheyt is tuflchen de

- werkingen van de yverfucht die de liefde in
geeft, en van die welke d'yverfucht der vrient-
Ichap voortbrengt. Maer 'r onderfcheyt dat tuf-
fchen defe twee yverfuchten wcrt gefien, vind-
inen ook inde yverfuchten door een felve herts-
tocht veroorfaekt : want alle raimuers hebben

geea
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geen gelijke y.verfucht,de verfchcydenheit van

haren aert, en van hun geluk , brengt 'er in ha.-

^! re finlikheden: en hoewelfe alle yverfuchrig

zijn, zijn fetmiflchien met foo grootenonder-

fcheit alf'er is tuflchen de. vriemfchap en de

^ iiefde. Daer zijn yverfuchrige. welkers yver-

u fucht niet voortbrengt dan fuchtcn, dan klach-

1 ten, dan tranen;, en dan teedere en verliefde

verden : en daer zijn'er felf die d'yverfucht niet

ali een lietje doet maken. Maer iu'ttegendeel

i zijpder andere , welke d'yverfucht 'tv erftaur en

de deugt beneemt , die hunne toevlucht nemen

tot'tftael en tot 'et vergif^ om diefe beminnen

van kant te helpen. Ondertuflchen belet de-

fe verfcheidenhcit niet, dat den yverfuchtigen

minnaer, die niet dan een lietje maekt, om
fijne yverfucht te betuygen, inder daet niet

yverfuchtig zy, dewijl 'tfeker is, dat men niet

anders kan noemen ^ fekere fmlikheit, die

in ons herte fpruyt met de begeerte om cenig

ding van hoedanigen aert het ook zy, te ver-

krijgen. Dog. om niet dan van de vriemfchap

te fpreken, 'k houde , dat, hoe wijs f'ook is,

fy niet kan teeder zijn, indienfe niet een wey-

nig yverfucht heeft. 'kWeet wel , dat de vrient-

. fchap, *tverftant niet benemende, gelijk de lief-

>b de, men foo kluchtige dingen niet aenrecht,

wanneer men yverfuchtig is uyt vrientfchap , .

dan. als men 't door liefde wort : maer im-

mers de vrientfchap is niet teeder genoeg, in-

dien me niet begeert voor andere geftelt te

worden , foo men tot dien eynde niet alles doet

dat men kan, foo 't een niet fpijt als men ge-

Hh 4 looft.
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174 C L E L I E,
looft dat fulcx niet en zy, indien me felf niej

een weynig t'onvree is op die men meer ge-
acht fier, en foo men niet bekommert en on- >

geruft is , om 't gene men heeft verkregen te

behouden. Maer, fuit gy leggen, wy fien i

hondert duylent vrienden, en foo vele vrien- i
dinnen inde werelr, die niets gevoelen van't a
eene gy legt: dog ik fa 1 u antwoorden, dat>r
iiondert duyfent Perfoncn inde wereit zijn,
die gelooven datfe beminnen, en die niet be-
minnen , en die vricntfchap noemen , een foort
van gemeynfaemheit , waer roe den omme- ^

gang van 't leven nootwendig verplicht. Maer
als ik van vrientfchap fpreek , verfta ik te fpre-

'

ken, van een dadclikc, teedere, en tegelijk, >

beftendige vrientfchap , van een vrientfchap,
]

waer in men wilTeling van herten en van ge- '

heymen doet, en welkers teederheit is uyt- '

termate. Niet dat ydcr op fijne wijfe niet »

yverfuchtig zy, naer de mate fijner vrient- «

fchap , en dat elk niet wil bewaren de ry
waer in men hem heeft geplactft: dog, om
oprechtelik te fpreken, defe koele vrient-
fchap brengt geen hevige yverfucht voort,
niet meer dan de liefde, welkers yverfucht
niet dan liedrjes doet maken ; maer dit be-
toont niet, dat de vrientfchap geen yverfucht
voonbtengr. Ten minften weet ik wel, dat
ikfe om LyJtcoTPs gevoelt hebbe; want my ge-

denkt, datfe eens te Lande ging, fonder my
vaertwel te feggen , waer mede fy my dap-
per moeylik maekte. Niet, dat ik geen vyant
ben van alle bedwang, en van alle plechtig-

heit
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11. B O L tv. 17^
heit, maer 'cfpeet my uytermate, datfe ging

vaertwel feggeii een ander van hare vrien-

dinnen, diefe niec foo lief behoorde te heb'

ben als my: 'kdede hacr duyfent klachten, en

cenige dagen lang haten ik een weynig diefe

had wefen befoeken. Mier miffchien , hernam

TenUcs haer aenftende, zijt gy onwetende

fomcijts verheft: geendns, antwoordefe, een

blos krijgende, want ik verfeker u dat ik

de vrientfchap, den haet, en d'yverfuchc

foo wel kenne, dat indien ik verlieft ware,

ik*er my niet in zoude bedriegen. Mier is't

mogelik, feyde toen Tenlies » dat gy yver-

fucht kont noemen, alle die lichte fpijtjes,

welke een gevoelen van eer in de vrientfchip

baert, wanneer m' u de plicht niet bewijft.

die gy meent te verdienen? Mier is't moge-

lik, hernam Bereltfiy gy kont intwijffel trek-

ken, dat de vrientfchap hare yverfucht niet

foo wel heeft als de liefde? *tGener my doec

aen twijiFelen, hernam Tenlies , is ik my
laet voorftaen , dat d'yverfucht niet en is

als een werking van ongeregeltheit der lief-

de, en dat de vrientfchap, geen diergelijke

ongeregeltheit konnende hebben, ook geen

yverfucht hebben kan. Mier heeft de

vrientfchap, hernam Berehfe ^ niet van al

*t geen in de liefde gevonden wort > Sy

heeft kleyne forgen . en groote dienden

.

! men vint *er de lud om te behagen , de

gedienftigheit volgtfe gedu\irig ; d^er zijn

felfs gunlten van vrientfchap , wefentlikc

yertrouwlingfchappea » en geheymen van

Hh f
kluch-
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176 C L E L I E,
kluchjes. Men bemint, de brieven van fijne
vriendinnen, men wil 'er conrrefeytfel heb-
ben, haer afwefen valt ons hart, de tegen-
woordigheit is ons foet ; en ondertuflchen
zoud gy wel willen , dat d'yvcrfucht 'teenige
ding ware, van al de gevolgen der liefde, die
in de teedere vrientfchap niet wierd gevon-
den. Maer, hernam TenUes , en begrijpt

gy niet, dat men iu«tyverfuchtig kan zijn,
dan over 't gene" men befit, ofte van dat
men raag befitten: en dat fulcx zijnde

,men in de vrientfchap geen yverfueht heb.
ben kan

, dewijle 't fcker is , dat onfe vrien-
den

, en vriendinnen ons nnyr volkomen eygen
konnen zijn. Want ten laetften, neemt den
beften vrient des aerrrijcx, hy fal meer aea
fijn mecfterfle, als aen fijnen vrient han-
gen: foo dat de vrientfchap ons noyt ge-
rende, 't gene ons ganfch eygen zy, is't

onmogelik foo yverfuchrig daer af te we-
fen, gelijk men 't is van een meeftcrfle.
Dog alfoo men bevond, dat de beftendige
vrientfchap te dor en al tè vermakelik
wai , heeft men bedacht verfcheyde din-
gen de liefde t'ontftelen, die niemant als
haer toekomen ; invoege dat de kleyne
forgen, en al die andere dingen daer gyvan fpreekt, te roof in de fwier gekomen
zijn. Mier aengaende d'yverfucht, gelooft
my Bereiife, fis altijt de liefde eygen ge-
Weeft, en fy fal de vrientfchap noyt toe-
komen. Maer hoe fult gy dm noemen
rgene ik om Lyftcoru gevoelc, hernam
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Bcrelife, want ik begeer *er racer af bemint

te zijn als een ander; 't zoude my fpijten in-

dien ik *c min ware , ik wil weten watfe

denkt ; indienfe op yemant was verlieft»

'k wilde datfe 'c my feyde ; *k zoude felf

zonder quelling niet konnen verdragen, dat

alsfe aen yemant van hare andere vriendin,

nen fchrijft , fy volgens 't gebruyk haer gaet

feggen , datfe de Perfoon des werelts is die-

fe meert: bemint. Niet dat my onbekent is,

dat men dus fprekende bynaer altijt liegt:

mier immers 'c fpijt my eenigfins ; en ik

weet eindelik wel;, dat 'c gene ik gevoel yver-

fuchc is , en dat men niets krachtig kan bs-

minnen , fonder die te hebben, 'k Achte

felfs, voegde fy'er by, dat d'yverfucht der

vrientfchap meerder yverfucht is , indien men
foo mag fpreken, dan d'yverfucht der lief-

de. Want alfoo men fijn verftant ganfch vry

heeft, behooren de minfte werkingen, die-

fc in 't herte van een vrient voortbrengen ,

meerder aengemerkt te worden , dan diefe

baert in 't herte van een minnaer. Mier in wat

plaets hebben wy gefien , hernam Terilies»

yverfuchtige vrienden die door overdadige

yverfucht hebben gehadt , een verwoet ge-

ficht, bleeke verw, een korfel wefen, en een

ongerurtren geeft? Mier in wat gewert:, ant-

wo^rde Berelife , hebt gy vriendinnen ge-

fien, die 'c niet en moeyt dat men andere

acht boven haer, die de ftuurfheden fon-

der quellinge aen-nemen , die geduldelik

verdragen de laeuwheit , de vergetenheit,

Hh ö d^on-
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178 C L E L I E,
d'onverfchillentheit , en d'ongefchiktheit ; |

voornemelik wanneerfe gclooven, dat meiife i

om een nieuwe vrientfchap verwaerlooft. i

*k Beken, hernam Tenilcs ^ dat 'et my zoude
j

befwaerlik vallen u aen te wijfen, een genoeg i

lijdiame vriendin, om, fonder gevoelen, al
'

't gene gy fegt te verdragen ; maer ik noenic \

dat fpljr, en geen yver-fucht. En ik, ant- \

woorde Bereltjè, fal, indien ik wil, wraek- }

gierigheit noemen, al de fmlikheden van *

eencn yverfuchtigcn , naer uwe wijfe : maer
om met reden te fpreken, alfoo de liefde en
de vrientfchap beyde gebaert werden in 't her-
te, en dat wy niets kennen beminnen dan <

door fekere algemeyne oorfaek, die alle de b
liefde, en al de vrientfchap maekr van de b
werelt, is 'er ook in 't herte van alle menfchen
een yver-fuchtige gefteltenis . gelijk 'er is een
beminuende gclteltenis, en defe gefteltenis
werkt ongetwijfFelt, gelijk ik aireede gefeyt

|

heb, min ofte meer geweldig , naer de kracht I

der genegentheit diefc veroorfaekt, naerd'on- i

derwerpen die men heeft om yverfuchtig
te welen, naer den aert der lieden diefe on-
derhevig zijn, en felf naer de plaets dacr men
geboren werr. Benevens dat, om recht te i

fpreken, de vrientfchap niet anders zijnde,
als een onvolmaekte liefde, moet men niet
vremr vinden , dat d'onfcheydelikc gefellinne
der liefde haer ook bynaer onfcheydelik volgt

,

hoewel fyfe niet en volgt met al de pijnen en
met 'al de fmerren, diefe gemeynelik na hacr
fleept in 't herte vaneen minnaer. Hierom

be-
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befweer ik den wijfen Cleodamas , die onfen

Richter moet zijn, u te doemen om de yver-

fucht, op al de wijfen dat menfe hebben kan,

ceuwelik te dragen, en om fijn vonnis uyt te

voeren, neem ik aen, voegdePer by, mee
een fchimpig lachje , al de Perfonen die gy
meeft bemint, te porren u ftofFe te geven om
yverluchtig te wefen. Tertlles wilde Bereltfi

antwoorden, maer 't laetfte datfe had geieyt,

al de wcrelt doende lacchen , fpeet hem dap-

per , en hy zoude miflchien fich naeuiicx heb-

ben konnen bedwingen , indien de wijfe Phi^

loftkfy die fijne moeylikheit merkte , haer

niet had gekcert naer CieoJamax^ om te feg-

gen dat*et hem toequam 'tgefchil re beflech-

tcn waer aen foo veie lieden belang hadden.

Hoe algemeyn dat de yverfucht is , hernam
Clcodatmsy blijkt het wel Me-vrou, dat g,y

orer u gefag niet feer yverfuchtig zijt , willende

dat ik voor u fpreke. Maer ten minften.

voegden hy'er by, fult gy my d'eere doen,

van my u gevoelen te feggen , en van te ge-

doogen,ik 't hoore van 't ganfche gelelfchap.

Neen nen , hernam Philomee, ik wil in dele

gelegentheit u gevoelen louter weten, al eer

ik u 't mijne fegge. Sulcx zijnde, Me-vrou

,

hernam hy, fult gy my toelaten volkomen

recht te doen, en met de lof van TeriUes te

beginnen: want hy heeft ongetwi^ffelt foo

vernuftig ftaende gehouden, dat d'yverfuchc

alleen de liefde toekomt; dat , indien Bereltfi

minder verftant, en weyniger wel-fprekenheit

had gehadt, ik gevaer zoude geloopen hebben

Hh 7 van
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van een onrechrveerdig vonnis te wijfen.

Mier, om oprechtelik te fprcken, fy heetc de
zj.ie van de waerheit foo kloekmoedelik ver-

dedigt, dit het bynaer onnoodig is, ik ver-

klare dat 'er foo wel is een yverfucht van
vrientfchap, als een yverfucht van liefde; en
dat, indien 'er gevonden worden vrienden,

fonder yverfucht, wanneer fy'er reden toe

hebben, het vrienden zijn fonder teederheit,

die önrechtveerdelik aennemen een hoedanig-
heit diefe niet weerdig zijn; dewijle het t'ee-

nemael onmogelik is fonder yverfucht yets

langen tijt te beminnen. OndertuflTchen om
een foo eerlik man als TertUcs is, te trooften

over dat hy in foo grooren dwaling heeft ge-,

fteken, wil ik gelooven. dat, alfoo hy meer-
der liefde dan vrientfchap draegt, hy niet als

eene foort van yverfucht kent, en dit hy,
andere door fich felven oordeelende , heeft ge-

looft dat 'er geen yverfuchtige vrienden kon-
den zijn. In 't tegendeel, de beminnelike Be^

relifit die uyt eygen ervarentheit bekent is,

dat de vrientfchap yverfucht heeft: en die

miffchien weet datfe miunaers heeft, diefe

om hier gekregen hebben, is beter onderricht

ge weeft als Teri/ies: enfe heeft foo wonder
wel gefeyt, al 't geen ik wenfchfte datfe fey-

de. ik gedwongen ben een vonnis te uyren,
't welk men hare lof-reden mag noemen. In-

der daet verklaer ik, dat men een fack niet

beter kan verdedigen, als Berclife die, welke
fy verdedigde, heeft beweert, en datfe al

't voordeel van 't gefchil weg draegt. 'k Laec
ech-
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II. BOEK i8i
voegden erjchter niet haer te befweeren,

ZUodamas half lacchende by , haer gevoelen

:e matigen, en TcrtUes ^ die foo vernuftig een
juade faek weet te verdedigen, niet toe te

venflchen dat hy foo vele vcrfchcydene yver-

uchtcn te gelijk gcvoele. Aengaende d*y ver-

licht van vrientfchap, foo
f
'er is, hernam

TertHes die vrees ik niet te krijgen, maer
roor die van de liefde, indien ikfe heb, fal

k ganfch bedrogen zijn foofe Sereltfi my be-

leemt, fis ongetwijfFelt bequamer omfe
i^:c geven, dan omfe t'ontnemen, antwoorde
jcvalliglik in 'c opftaen Philomce: *k verfeker

j, Me-vrou, hernam Benitfi, dat ik noch
'teen, noch 't ander kan doen: maer in de
£eur van beyde, had ik liever dit quaet te

.connen geven aen die *k begeerde, als het te

nonnen genefen. Om het te konnen geven

,

hernam TtrtUes^ moet men 'c eerft een ander

gegeven hebben : en om het te konnen gene-

fen , behoeft men niet als *t eerfte . dat men
gegeven heeft, aen te nemen. Alfoo ik geen

raetfels kan oploffen^ hernam Bertlïft^ v/eez

ik niet t'antwoorden op *t gene gy fegr. In-

dien gy 't begeert, feyde Ter/Ues , *k fal 't u
klaerder uyrleggen , *c is beter ( antwoorde
Phi/oM/ce beginnende te wandelen, uyt vreefe

dat Bereltfe al tc ftuurfchen befcheyt zoude
gevenj dat gy die moeyte niet en doet, want,

laer Berelijè gefint is , verftaetfe noyt , 't gene

fy niet wil verftaen. Hier na begon *c gan-

fche gefelfchap, fonder orden, te wandelen.

Voor ArtmfdorHf hy dutte foo, dat hy naeulicx

wift
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tSi C L E L I E,
will wit*er gefeyc was; ea d'opkomeiide lief^

de tot Berelife befette fijnen geeft lbo krach-
tig, dat hy voor Chd^mire niet gevoelde, al

*t gene hy had gedacht, dat hyfe Hende zou-
de gevoelen: fijn ziele bleef toen foodanig
twijiFeUchtig tufTchen de ViMe , en den haet,

dat hy Clïiamn e niet konde aeafpreken , oiu
over hier te klagen, noch ook Bzreltfi omfe
te feggen. dat hy begonde te vreefea, datfe

hem niet dan al te wel had genefen van ds^-
liefde, die hy hare fchoon-fiifter hadtoege^»'
dragen: foo dat hy , ook tegens fijnen dank, *

dien dag, en veel andere volgende, feer bleef a •

fuffen. Ondertuflchen Icyden Bcrtltfi en C//- •

dumtrc fijne fwaermoedigheit uyt op de felve

wijfe: want Z?(?r<j///e dacht dat /i>'tem/Joruf niet

inoeyelik was, dan om dathy, hoe leet het
hem ware, CUdam/te noch altijc beminde ; en
C//i/.iw/V<f felfs bielden 'er metter daet in, dat
defen Prins noch op 'er wa« verlieft: foo dat-

fe, in weerwil van hare onftantvaftigheit,

eenig medelijden met hem hadde. Mier
voor Berelffe» 't fpeet haer dapper, te fien

dat A'-temidoms foo weynig gevoelde den over-

laft die hy had geleden , dat hy Cltd.%mire noch
beminde, diefe niet dan met wondere moey-
likheit konde dulden. Sy bedwong fich ech-
ter uyt een gevoelen van eer: maer indien fe

hare quelling voor foo veel volcx verbergde,
fy kondefe niet bedekken voor Lyftcortf die
wel hacft hare ongeruftheit merkte, en haer
na d'oorfaek vraegde, eenen ^vont datfe leun-

^
den op de gaeldery, die is aen *c cynde van l

de'
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dc hooge Laen , wacr af ik u heb gefproken.

DeMaen fcheen, en de ftilte, die in dcfe

fraeye eenfaemheit lieerfchfte , wiert door

't geruyfch der bladeren niet geftoort : foo dat

Lyftcorts lichtelik konde hooren dat Berelife

twee ofte driemael fuchte , fondcr datfe 't felf

gewacr wiert. Hier over dan verklaring be-

gerende; feydefe, met verlof ^«-f///^ ,
bericht

my wat u doet fuchten: want ik beken dat ik

d'oorfack niet en weet. Gy zijt vry geluk-

kig: de Prinses acht u boven alle andere die

met 'er vcrkeeren. gy zijt jong en fchoon, gy

hebt verftant, en deugt, gy zijt felf uyter-

aert geruft van geeft , en al de werclt bemint

u. Ha ! Lyftcorts { hernamfe fchielik , en al

fuchtendei hoe Icet het hacr was) gy zijt een

Vleydfter. Oprechtelik, antwoordefe
,

'k en

leye u niet; want het is feker, dat ik lieden

kenne, die u te feer beminnen; en dat ik 'er

geen kennc, die u niet genoeg beminnen.

Ondertuffchen fie ik dat gy fuft en fwaermoe-

dig zijt. gy foekt alleen te wefen, en gy
fucht, fonder te willen feggen wat u doet

fuchten. Zoude 't niet wel zijn dat u leet is

de ftrafheit die gy tegens TeriUts hebt ge-

pleegt , en dat gyfe uyt hoovaerd openbaerlik

niet durft herroepen. Geenfms , hernam Bt-

rctife, en ik kan uverfekeren, dat, hoe my
TertUes meer bemint , hoe hy my ondraegge-

liker wort. Niet dat my onbekent zy, dac

hy uytermate verftant heeft , en ik niet weet

dat hy dapper kloek is : maer hy heeft ander-

fms hondert dingen die my mifhagen. 't Is

waer :
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184 C L E L I E,
waer, hernam Lyficorif, dat hy niet foo we
gemaekt is als Artemtdoms; macr my dunkt
niet, datm* een minnaer om de fchoonheit
moet verkiefen

: en 'er zijn . indien ik my niet
bedriege

, andere wefenrliker hoedanigheden
als defe te wenfchen. 'r Is waer, voegde f 'er
by

,
foo defen Prins den Tegen-vryer van Tc.

rtUcs ware, acht ik gy reden hebben zoud
hem voor te ftellen : want hy heeft niet alleen
't voordeel van een goet gelaet boven defen,
maer hy heeft meerder foerigheit, meerder
goetheit

. ja felfs meerder bevalligheit van
geeft. Maer, gelijk gy weer . indien hy noch
isverliefr, is hy 't, naer allen fchijn, noch
op uwe Ichoon-fufter, en alfoo Tenlles dt
oraefllen man van ons hof zijnde, hebt gyongelijk hem qualik te bejegenen, 't Komt
hier niet acn op te weren, ofte ik ongelijk,
ofte reden hebbe, hernam fchielik Bereltff»
uiaer ik bekennc, dat ik geernc fekerlik wil-
de ontdekken, ofre Artemtdorus mijne ichoon-
lulter bemint; en foo gy wilt, dat ik u feg-

g^j '«^geen ik dacht, toen ik luchte, fal ik
u belijden, dat ik om Cltdamtre, en aen Ar^
lemtdorHs dacht, en dat 't belang van mijn
broeder my doet duchten, dat die oude vrye-
ry wel mocht vernieut worden; want Arte-
mtioriis fchijnt heel verandert, zedert dat
mijne fchoon-fuitcr hier geweeft is. 'k Heb-
be 't gemerkt foo wel als gy, hernam Ly.
pcons, dog als 't al omkomt, men fucht
op diergelijke wijfe niet om \ belang van
een broeder; en gy fpreekt niet oprechte-

lik.
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E K. 18^
Maer wat wildet gy

II. B O
lik, als gy foo fpreekr.

dat my feylde, antwoorde Btn-el'tfe: 'k weet

'et niet, hernam Lyfioris^ maer ik verftae

my op geen fuchren , ofre gy alleen hebt be-

lang aen 't gene u doet fuchten. Oprechte-

lik, antwoorde £erel/Je, ik dacht op ^rfe-

mtdornst toen gy my om mijn fuffen queldet.

Soo dat is, zijt gy dan de Gevangene^ van

uwen Gevangen, antwoorde Lyftcorts: want

ik ben verfekert, dat wanneer men fuchr,

gelijk gy hebt gefucht, moet men nootwen-

dig fuchten uyt overdadige teederheit; jae

feit's uyt verliefde teederheit. Inder daet,

*t is geweeft een onwillige fucht, gy wildet

hem binnen houden , cn gy dacht ergens aen

alfuchtende: want de Maen fchijnt foo hel

•

der, dat ik *t in uwe oogen gefien hebbc. Gy
vcrftaet u foo wel op 't luchten , dat men
zoude feggen, dat gy al u leven gefucht hebt,

hernam Bercltft; indien ik niet heb gefucht,

antwoordefc, 'k heb fien fuchten: maer noch

eens de verliefde fuchten worden anders

gedaen als d'andere: en, foo gy oprcchtelik

wilt fpreken, fult gy my toeftaen , dat die

ik kome te hooren geen fuchten zijn over

huyfleUke dingen , noch om gemeyne onge-

lukken. Maer ofte 'c fuchren waren van

minne-nijt, antwoorde Berelife y wat zoud

gy'er af feggen? 'k zoud 'er hart om
knorren , hernamfe , want gy moft my
hebben verborgen de hertstocht die al-

li ;-tijc gene voorgaet. Knort 'er dan om,

antwoorde Berelife ^ 'x hooft wendende,
de-

1
Wti» lli.!|IH;»l

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



i86 C L E L I E,
dewijl het tot mijn ongeluk niet dan al te waei
is, dat ik gruwelik minne-nijdig ben, hoewel
ik geen hevige genegentheit hebbe. Ha ! Be-
reif/è, hernam Lyfcêrts^ gy moet groote lief-

de dragen. Inder waerheit, antwoordefe,
'k voel niet dan de minne-nijt: fulcx zijnde,
hervatte Lyficoris^ is 'c ongetwijfFelt dat gy de
droefheit meer gevoelt als *t vermaek. 't En
is dat niet, hernam Bercltfe^ maer 't is 't geen
ik u niet zoude durven fcggen, want ik zou-
de fterven van befchaemtheit. Maer valt 'er

yer ergers te belijden: hernam Ly/tcoris, als

te bekennen, dat men minne-nijdig is> Jae't,
antwoorde Bereltfe , en \ en ware my diende
dat gy 'c geheym mijnes herten weet, om te

trachten, dat van andere te weten, en daer
na 't mijn, voor al 't overige des werelrs, te

dieper tc verbergen , 'k zoude 't u noyt feg-

gen, hoewel gy al 'c geheym mijns levens
hebt geweten. Gy hebt dan een feldfaem ge-
heym, hernam Lyftcoris; feldlamer als gy u
kond inbeelden, antwoorde Bereltfe^ dewijl
ik u met een woort, mijn weerde Lyficous»
inder waerheit mag fweeren, dat ik in 't hert
niet heb als een enkele begeerte om van Arte-
mtdorui bemint te worden. OndertulTchen
geeft my die fuiken heftige minne nijt, dat
ik vrees, ikfe niet fal konnen verbergen:
want zedert dat mijne fchoon-fufter hier is,

fien ik hem foo fwaermoedig, dar ik niet en
twijfFel ofte hy bemintfe noch. Gelooft my

,

Sereltjè
, hernam Lyflcoru , wanneer men

krachtig begeert vaiï yemant bemint te wor-
den ,
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II. BOEK. 187
den. fcheelt'et weynig ofte men bemint hem
felf krachtig. Inder waerheit, antwoordefe,

'k geloof niet dat ik Artemidoms bemin, maer

ik wilde echter wel: dat hy Cltdamirc niet

meer beminde. Hy is u fuiken vrient , anc-

woorde Lyfcorts^ dat ik geloof, foo hyfe be-

mint, en dat gy 't hem vraegt, hy 't u niet

loochenen fal. Indien ik geen fufter ware

van Tf antwoordefe, *k zoude 't hem
aireede gevraegt hebben. Niet voegden 'er

defe fchoone dochter by, dat veel eer, dan

in d'onfekerheit, waer in ik ben, te blijven,

ik eindelik niet befluyte om 'er hem af te fpre-

ken: maer alfoo ik vrees hy mocht giften,

dat 't enkele belang van Telejis my niet foo

nieufgierig maekt , vind ik niy heel beteurert

,

om mijn voornemen uyt te werken: hoewel

ik tot noch toe machts genoeg over my fel-

en heb gehadr, om niet eene daet te plegen,

noch eenig woort te fpreken, *t welk Artemu
doms mocht ftoife geven , om te vermoeden

,

dat ik hem een byfondere genegentheit toe-

drage. Want eindelik , 'k beminne d'eer , en

ik wenfch foo krachtig van defen Prins geacht

te worden, dat felf, wanneer ik door mijn

eygene deugt niet ftrcng ware, ik het om
fijnent wil wefcn zoude. Siet hier.Me-vrou,

hoedanig toen de fmlikheit was van Berelife:

Aengaende Clidamtre^ die was heel amders

genegen, want in de gedachte diefe hadde,

dat ArtcmidorHS haer altijt beminde, was fy

meer befchaemt over haer ongetronwigheit.

danfe oyt had gewecft. Niet datfe toen hare
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i88 C L E L I E,
genegenrhcit rot delen Prins wilde hervatten

,

want r is deugdelik; maerfe ware ren minften
met droef geweelV, haer by hem t'onrfchuldi-

gen , indienfe had gekonnen. Ondertuflchen,
alfoofe wel voelde, datfe 'c niet licht doen
konde , fchuwdefe fijn bywefen. Voor Artemido'
rns hy mijde al de werelt, foo gemelik was
hy , door te gevoelen dat hy op Berei/Jè krach-
tig verlieft wiert. Niet ofte hy en haddet in

d'eerfte verrukking fijner grami'chap gewenfcht
te worden : niaer hy hadde 't gewcnlcht toen

hy meende dat fulcx niet kon gebeuren: foo

dat hy fich toen in eenen heel anderen ftant

voelende , tegen-ftrijdige wenfchen dede. niacr

hy dedele te vergeefs: want hy fag Clidamire

toen niet meer, gelijk hyfe eertijrs gefien had-
de. Hare gebreken die hem 't Geval had doen
ontdekken, en *i geheugen van hare onrrou,
vervulden fijne inbeelding met hyfe fag : en
Berelife in 't tegendeel, fcheen hem ganfch

minnelik en heel aenlokkende. De groote

forge die Clidaintre droeg om 't genè fy lee-

licx had niet te verroonen, en de kleyne forg

die Berelijè had , om *er fchoon te toonen

,

roaekte felfs, gelijk ik, dunkt my» aireede

heb gefeyt , dat Artetmdory.s d'eene verachte ,*

en d'andere hoog-achre: maer immers hy liet

niet te flen , dat hy beter zoude gedaen heb-

ben, fïch aen de liefde van Bereltje niet te

vergapen, fchoon 'er geen andere reden wa-

re geweeft, als dat defe fchoone dochter

de Gunftelinge was van een Prinses , wiens

Vader vyant wa« van den Prins van Lcon-
te

I

i
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tc fijn broeder; die ongetwijfFelf, wanneer
de Taek uytbarfte , zoude feggen , dat hy
niet focht als fijne vyanden te beminnen.
Dog alfoo fijne reden aireede gewoon wa»
voor fijne liefde te wijken, was fijn groot-
fte kommet, dat hy miflchien niet zoude
bemint worden : want TeriUes fcheen hem
een heel eerlik man, en hy vreefde *c ey-
gen nootlot te krijgen, Hy merkte wel,
dat Berelife hem meerder vrientfchap toe-
droeg , als Tenlies : maer defe vrientfchap
felf ontruften hem; en hem dacht hy lich*

ter zoude hebben doen verlieven een Per-
foon, die hem onverfchillende waregeweeft-,
als een dochter, die aireede fijn vriendinne

Voor Tenlies hy was ganfch ellendig ;

want hy was een minnaer, hy wiert qualik
bejegent, hy was minne-nijdig, en hy had
reden om 'et te wefen, hy molt ten oorlog
gaen, en fijn meefterfle laten by een man die
hem ontfaggelik was. Dog onaengefien foo
vele fwaermoedige lieden, liet de bevallige
Ph//omce niet te maken dat 'et gefelfchap van
Carilatis feer aengenaem was. Den wijfen
CUodamas wilde ook eeuwig doen duuren
't geheugen van 't verblijf dat 1 'er gedaen , en
van 'c vermaek dat f'er genomen had ; want
hy verdeelde al de Laenen , en al de
luft-prieelen van fijn Bofch onder tien
ofte twaelf Perfoonen , die toen al de
vreugt maekten van defe doorluchte Prin-

ses : en men ftelde aerdige op-fchriften
aeu 't eynde van elke Laen, paflende op

de
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190 C L E L I E,
de Perfoncn welkers naem defe Lacnen droe-

gen. Men gaf fclfs namen, aen kleyne zij.

pacden , die door dit aangename Bofch loopen
en men noemden 'er een, de Laenderfuchten.
mitsfe inder daet feer bequaem fcheen ons

in'c heymelikte fuchten : 'twas ook in die,

dat Bereltje hebbende Artemtdorus onverwacht
alleen gevonden, terwijl *t overige van 't ge-

felfchap in de groote Laenen was . defen Prins

voor d'eerftcmael hoorde fuchten. Hy was
echter noch niet gefint haer te feggen dat hyfc
beminde: en fy was ook niet van meyninge
hem in*t byfonder te fpreken : maer *t enkele
geval , hun in die Laen by een brengende,
dcde de gelegent heit voor haer , 'tgene fy

felfs niet zouden gedaen hebben. Alfoofe bey-
de defe ftreek van 't Bofch gefocht hadden, om
'tgefelfchap t'ontgaen , mijmcrdenfe toenfe
fich ontmoetteden : en 'twas acnmerkelik,
datfe beyde root wierden metfe malkanderen
fagen. Echter duydenfe hunne rootheit niet

gelijkfe behoorden: want ArtemtdQrus z^^Xooi-

de, dat alleen de zedigheit Bereltft dede blo-

fen: en Bef elife dacht , dziArtantderus van
verwe niet veranderde, dan om datfe hem
verrafchte in een verlieft fuffen over hare
fchoon-fufter , en over een Perfoon , om
welke hy niet meer behoorde te denken

,

dewijlfe hem ontrouw was gewecft. Dies de
nieufgierigheit harer ziele krachtiger worden-
de, beftonti'e hem aen te ranflen. Bekent
de waerheit

, feydefe , ten tweedemael root
werdende

, gy zijt foo wraekgierig niet als

gy

il

11

1 1

r
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^ II. B O L 191
gy meent; en Citdamire ftaet by u foo qua-

iik niet alsfe behoorde te doen, Ondertul^

fchen, voegdePer by, weet ik't u dank , dat

gy u om mijnent wille bedwingt : want ik wil

vaft ftellen dat 'et zy, mits Clidiimire mijn
fchoon-fufter is, dat gyfe fchuwt, dat gyfeniec

aenfpreekt, en dat gy geen gelegentheitfoekt,

om te trachten , tot wrake van hare ongetrou-

wigheit, een ontrouw wijf van'er te maken,
'kBekenne openhertelik { hernam Artemtdorns

haer feer veriieft aenfiende) dat gy oorfaek

zijt, dat ik Cltdamire \\\&de: maer, bevalli-

ge Berelife, \\s niet door de reden die gy u
inbeeld. Neen neen, hertiAm £ere//Jc, gaet

foekt niet my te feggen een ongegronde en

weynig oprechte foerigheit, om my te fttaf-

fen over de quelling die ik u aendoe : want
eindelik, federt het eerfte oogenblik dat gy
C//i/*ïw/re weder gefien hebt, zijt gy niet meer

die gy waert, en de verandering van u wefen

is foo groot, datfe al de werelt merkt. On-
dertuffchen verklaer ik u, dat ik 'er over ont-

ftelt beu: want 't is feker , dat C//</*iw/r<f op
foo wreeden wijfe met u heeft omgefpron-

gen, dat ik niet begrijpe, hoe gy noch op
'er kondt veriieft zijn. Ha! indien ik 't op
Clidarmre ben, riep hy, bidde ik de Goden,

i dat 'et Berelife noyt op Artemidorus zy, ho^-

. M/ci Artem/dorKs niet kan hopen gelukkig te

zijn, dan hopende, i'eenigen dage, van de

wonder-weerde Berelife , te mogen bemint

worden. Ey, met verlof , hernam defe fcho-

ne dochter, met groore vcrbaeftheir, ant-

IL DecU , li wüur^_



192 C L E L 1

woort niet al fpottendc , een Perfoon » 6it

u, als een trouwe vriendin, ernfteiik aen-

fpreekt. Ey, met verlof, Me-vrou, hervat-

ten hy , antwoort gy felf niet dubbellinDig

denman, die u in oprechtigheit, en als een

trouw minnaer, aenl'preekt ; en brengt my
niet in ftant, om eens te worden met Te-

rtUts , en om ellendiger te zijn door uwe
ftrafheir, dan ik 't heb geweeft door d*on-

ftantvaftigheit van Cltdamtre, TerwijMr/rw/- \

dorus aldus fprak , was Berel/fe feer ongeruft i

van geell , want fe wift niet hoefe 't Teggjen

van den Prins behoorde te nemen. Sy fag On- '

getwijfFeit in fijn oogen, en op fijn aengeficht.

alle de teekenen vaneen vierige liefde: fy vond

in't geluyt fijner (tem, al'r gene diende om
'er wijs te maken , dar hy fprak in oprechtig-

heit : maer ten laerften , het dacht haer vry

fwaer te gelooven. dat hy had gewacht om 'er

te beminnen , tot de komft van Cltdamtre;

Vreefende dan, dar Ariemidortts haer wilde

bedriegen, op dat hy eenen dekmantel mocht

hebben j om C//<a?*?m/re gemakkeliker te fien»

wierdie gram : en om, van diergelijken ge- ;

val. geen gevaer te loopen , fprakfe Arte-

niidorus hard aen. Heer, feydefe , haer aen-

geficht heel (latig fertende, hoewel 'r mijne

gewoonte niet en is, yemantdie'kgedientheb

aen de bewefene weldaden oyr re doen geden-

ken, laet ik niet u te bidden in u gehcugenis

te herroepen de meyning die ik alrijt heb ge-

had, om uwe gevankenis te verfachren. Ey,

met verlof, Me-vrou, feydehy in'er woorden
vaU

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



1

A
Sï

II. BOEK. I9J
vallende , verandert niet van gevoelen, des be-

fweer ik u, en handelt foo gunftelikmer een

Prins die eeuwelik uwe flaef fal zijn , als gy met

uwen Gevangen, hoeonbekenthy u was. hebt

gehandelt.Maer om werk te beginnen, vervolg-

de hy , gelooft , foo 't u belieft , dat ik oprecht

ben , en dat ik u duyfentmael meer bemin , a Is ik

Ciidamtre oyt beminthebbe. Ja, zieUverrukken-

de, Bcrei/Je, 'kheb haer dienende llechs leeren

beminnen : en gy alleen hebr my geleert haer te

haten ; want ik belijde u mijne fwakheit, en mij-

ne.blooheit, indien gyfe niethaddet gejaegt uyt

mijn hert , zoude fy 'er , onaengefien al hare on-

ftantvaftlgheit, noch in wefcn. Hebt dan eenig

medelijden meteen minnacr, die fooharrnek-

keiik , en foo teederlik kan beminnen , want in-

dien gy *t niet en doet , weet ik niet wat van my
fal worden, 't Gene gy my fegt , antwoorde Bere-

///<?, komt foo onverfiens, dat ik niet weet wat

denken; want ,Heer, fchoon ik geloofde temo-
gen dulden van u bemint te worden: wanneer

ik't felf wenfchfte; wat middel om my wijste

maken dat gy my bemint ? Is't niet waer, dat

gy Clidnnure noch bemindet daegs voor hare

komft? 'kWeet wel, feyde hy, dat ikfe niet

langer wilde beminnen, en dat ik van gan-

fcher herten wenfchfte op u verliclt te wor-

den: maer alfoo ik oprecht ben, bekenneik,

dat ik, füo'k myniet bedriege Cltdamire noch

cenige liefde toedroeg, en dat ik toen voor

de bevallige BtreHjè niet dan verwondering

cn vrienrfchap ha4de. Maer, och lacyl de

dingen zijn dapper van wefen verandert: want
li 2 Be-
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194 C L E L I E,
Bereltfe bemin ik uytermaten, en ik verachte
Cltdamire fulcx , dat ik 'er hare trouwloofheit

noyt wil verwijten. Dar Tele/is haer in vrede

befitte, voegde hy 'erby, 'k benijde 'r hem niet

langer, en mits hy mijn fijn lieve fufter geef,

lact ik hem geerne mijn oude meefterfle. Maer,
Heer , hernam Berelifèy wat raet om te begrij-

pen dat eene liefde fterve. en dat*er eeue foo

weerdig wedergeboren worde ? Wat wilt gy dat

ik u feg ,Me-vrou, feyde hy , milTchien ben ik

cenen trouwloofen , foo wel als Cltdamtre, In-

der daetj wat weer ik, ofte ik u niet bemint
heb, toen ik geloofde haer noch te beminnen?
niaer ^k weet alrijt wel, dat ik u meerder be-

niinne,dan oyt yemanr, wie *rook zy, bemint
heeft; en dat 'er niets is, 't welk ik niet be-

quaem zy re doen om 't u wijs te maken. *kWeet
wel , vervolgde hy,dat gy gewoon zijt verlieft

tc maken, fondcr het re worden: en dat 'er

TeriUes eenwreede crvarcnrheir af heeft: maer,

Me-vrou, dewijle hy *t ongeluk heeft van uge-

haet te zijn, en het fchijnt dar gy eeniggeneugt

fchept in hem ellendig te maken, dient u van

de gelegenrhcit die"'k u aenbiede,om hem
te quellen; en bemint my door een fmlikheit

van wreerheit tegens hem , foo gy my niet

kond beminnen uyt een gevoelen van tee-

clerheit t'mywaerts. Maer noch , hernam Be^

, zoud ik wel eygentlik willen weten, hoe
die gemeynde liefde in u hert is gekomen.
Door de oogen, Me-vrou, antwoorde hy.

Maer gy bedenkt niet, 'tgene gy fegt> her-

namfe , want ik ben nu niet fchoonder als. ik

wa«
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II. BOEK. 19^
was voor drie maenden : en Cl/damire, naer

mijn broeder my heeft gefeyt, is fchoonder als

fy oyt was. 't Is waer, feyde Artemtdorns , maer
Chdunnre is nergens na foo fchoon als ik meen-
de, en gy zijt'et duyfentmael meer dan ik had
gelooft ; Vraegt my niet vorder , Me-vrou » want
ik zoude 'tu niet feggen. Laet'etu genoeg zijn

te weten, dat ik heden uwen geeft, en u gan-

fche Perfoon met een gelijke vierigheit bemin-

neten ik my laet voorftaen, dat wie Clidantfre

bename de klaerheit van hare oogen, de frif-

heit van hare verw, *t incarnaet van hare lip-

pen, en fekeren geeftigen fwier diefc in 'taen-

geficht heefr, haer zoude benemen al 'r gene haer

beminnelik maektrwant voor haren geeft, de-

wijl hy onftantvaftig is, kan ik hem niet prij-

fen. Berelffe^ hoorende A'-temidorns defer voege

fpreken, ftont heel verfet: want alfoo de ge-

breken van een Tegen-minnarefte in't gemocc
een krachtigen indruk geven, heugden 'er wel

dat Cltdamire niet fchoons had, ais 't aenge-

ficht. en de geftalte: en 't was'er niet onbe-

. kent;, dat fy heel fchoon, en ganfch wel ge-

maekt was. Soo datfe root werdende van defe

gedachte, haren fleuyer neder trok: dog met-

Te wilde fpreken fagfe TertUes en CluLxmire

verfchijnen , die fonder hun te foeken , na
. haer toe quamen. Dit geficht ontfteldenfe

en maekten'er beteutert: maer dewijl 'er geen

middel was om hun t'ontwijken , gemoetten

fyfe in't midden van de Laen daerfe waren,

enfe fagen fich aen op een heel verfcheydene

wijfe. Want Artemidorus ^ die Berelife met
li 3 kracht
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kracht wilde wijs malcen, dat hy Clidamire niet

meer beminde, fag niemanr aen, als fijnnieu-

v/e meefterfle. Teniles , die minne-nijdig

was, befag en Ëerelife^ en Artemtdorus^ Clt'

dannie^ die meende dat defen Prins haer noch
beminde, ende eenigfins befchaerat was over

hare rnmwioofheit, jae felf miflcWen daer be-

rouw afhad . befag niet als de dikte van't aen-

gcname Bofch daerfe in was : maer voor Be*

relife , fy fag nu Artemtdorus , en dan hare

fchoon-fufter aen , op datfe mocht ontdek-

ken watie in hunnen boefem droegen. Den
ommegang van defe vier Perfoonen was vry

koel, en wcynig gevolgt : jae men mag ver-

fekeren, datfe meer dingen dachten aisfefey-

den , en dat 't geenfe feyden , niet was 't geen

fy dachten. Maer eindelik naer een quar-

Tier uurs, met feer weynig vermaek , by een

geweeft te zijn, quamen'er Tich andere lie-

den hy voegen, en de faek fchikten'er dier-

wijfe, dat dit gefelfchap hun verdeelende,

AriemtdorHs wiert genootfaekt fich by C//-

damire ofte by Tenlies te voegen. In de

keur van beyde had hy liever fijne Tegen-

vryer , als fijn onftantvaftige Meellerffe,

aen re fprekcn, dewijl hy niet konde praten

met Bcrehje , die toen van een Jufter in 'c

heymelik wiert aengefproken. Hy bevont fich

echter niet re wel by defe voorval: want al-

foo TtriUcs minne-nijdig was, dar hy op fijn

vertrek ftont. om naer *t leger te gaen; en

dat hy wift dat Artnmdorus edelmoedig was,

befloot hy hem van fijne liefde te fpreken.

Der-
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ÏI. BOEK. 197
^icrhalven hem hebbende behendelik van al

*t overige gefelfchap afgefcheyden , feyde

hy , Heer , gy fult my miiTchiea vry ftout,

en wel onrechrveerdig houden, dat ik a

vrage ofte gy niet dan een krijgs-gevangene

zijt , en u bidde te willen gedenken , dat

indien ik niet hadde wederhuuden die uwe

dapperheit had vergraint , zoudet gy met

alle uwe grootc moet hun gewelt niet heb-

ben konnen wederftaen. 'kSeg dat nier.

Heer. voegde hy'er by, om u te verwijten,

dat gy my t leven fchuldig zijt, maer alleen

om 'r u Tonder fnootheir te mogen afeyf-

frhen > foo haeft gy my fult geleyt hebben

,

ofte gy niet als een krijgs-gevangen zijt:

dan oFre gy een Gevangen van de liefde zijt

geworden : want eindelik , indien gy zijt

vcrliefr ,
zijt gy 't op Berel'ife. Alvorens u

eygentlik t'antwoorden op *t gene gy my
vraegr, hernam Artemtdorus , bekenne iki dat

ik uwe edelmoedigheit 't leven fchuidig ben:

maer Tenlies. om niet te liegen , 'k verkocht

mijne vryheit dier genoeg , om te mogen

feggen , dar ik in die gelegenrheit fonder

fchaiide zoude geftorven hebben. En al foo

ik niet feer gelukkig was, en dat ik norb

heel ellendig ben , gaeft gy my niet foo

veel als gy meent, my 't leven gevende;

en 't zoude felf alleen aen my ftaen , om
u met alle d'ongelukken mijner gevanke-

nis te befchuldigen. Maer TertUes , 'k ben

rechtveerdiger , jae 'k ben felf al t'edelmoe-

dig om u te feggen , dat gy meer dacht

li 4 aeii
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aen *t belang vau den Prins van Agrlgenten,
als aen 't mijne, my in de boeyen Tmijtende:

dus wil ik u wel *r leven fchuldigzijn, ja'kwil

u feif aenfien als mijnen overwinner. Dog
daer nz^Terillej, moet gy weten, dat Mars en
de liefde famen niet te fchaften hebben, en
d<it ik niet verplicht ben u te feggen, ofte ik

Berelife bemin , dan of ikfe niet bemin.
Benevens dat, fchoon ik'tr op verlieft ware,
ik *r zoude zijn zonder onrechtveerdigheit

:

want gy wort*er niet van bemint, en ik zou-
de u niets ontftelen , wanneer ik felfs ge-

lukkig genoeg ware om 'er my, af te doen
beminnen : maer TeriUes , de dingen ftaen

foo niet, en indien ik Berel/fe bemin, weet

fy 't noch nier. Ha! Heer, hernam Te^

rtUeSf leyd de fake foo, maekt darfe 't nim-
mer wete, en wikkelt u niet verder in om
die Perfoon te dienen, 'k Weet wel dat gy
van eenen ftaet zijt , die u boven my ftelt;

maer dewijl het lot der wapenen my eenig

recht geeft, om u vryer, als een ander, aen

te fpreken, maekt dat mijnen Gevangen mij-

nen Tegen-vryer niet en zy. Met verlof,

Tertlies , hernam Artemidorits ^ indien gy uwe
belangen wel verftaet , perft my niet meer , want
de liefde is foo grilligen hertstocht, datdefwa-

righeden haer vergrooten : benevens dat, om
redeiikte fpreken , alfoo deliefde geen gewillige

faek is, hebbenfe altijt onrecht diefe willen

dwingen. Doet dan al war gy kond om u van Be*

reitfe te doen beminnen, en indien ikfe min»
laet my ook doen al *rgene ik kan, om te ver-
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!<rijgeaeenhertdatfe ugeweygert heefr. En at..-

?aende 'c leven dat ik u fchuldig ben, vervolg-

de hy ,'k fal my in ftanc ftellen om het u t'elkena

ilsgy't begeert weder te geven. TertUcs dieuyc

er aert trots genoeg is , antwoorde fcherp op
rgeen >^r/fw/^o/-/*/ hem feyde , en indien 'er

»een lieden waren geweeft , die merkten datfc

^rimmich fpraken, zoud 'er miffchien eenig

mgeluk tulTchen hun gebeurt zijn. Maer alfoo

l'ontfteltenis van haer gemoct in 'er oogen
>l€ek, wiert'ètde Prinses /'/?//o;?.ceaengedient,

lie gebruykende den raet van den wijfea

Zleodam.u , hun dede by'er komen, en door

laer gefagh. fonder de laken t*ondertaften

,

len anderen omhelfen. Maer om de waerheit

e feggen, fy maektefe geen vrienden: want

edert dien daghaettc TertUes Arttmtdernt altijc

geweldig , en Artemtdorus had TtrtUes niet

eer lief. Ondertuflchen moft TertUes naer'c

eger gaen: en yoor A'-temtdoms , hy ging met

Philontce weder naer Agrigenren, en maek-

:en 't foo , dat \\y Beriltfe in ernft dede geloovcn •

iat hyfe beminde. Maer hoewelfe een krachtige

ïeiiegentheit hadde tTijnwaerts, en datfe vie-

'iglik had gcwenft, hy op'er mocht verlieft wor-

den , hieldf'erfoo ingetogen, dat hem fijn geluk

langen tijt onbekent was; jaed' eenend'ander

«ras in't vervolg foo voorfichtig, dat, noch de

iefde van Artemtdorns tot Berei/Jè; noch de

:eederheit van Berel/fe t'fijnwaerts geen groot

ïelchal maekre. Niet dat 'er TenUes niet yets

an feyde , maer alfoo hy voor yverfuchtig

ekcnt was, wiert op fijn feggen geen acht

I i $
&e-
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200 C L E L I E,
geflagen: benevens dat Cltdamire^ gelooven
de dat ArtemtdorHs , hoewel hy 'er naeulio
oyt aenfprak , haer noch beminde , ver
fcheyde dingen regens hare byfondere vriea
dinnen feyde, welke verhinderden de ge-

dachte van dat defen Prins Bereltfe beminde.
Mier eindelik , ora u niet al te lang op
te houden, ten tijde dat A-umidorns was
den gclukkigften en meeft beminden van
Berelije

, quam de tijding dat Telefis doodt
was : foo dat Berel.fe en Clidam/re feer be-

drukt waren. De droefheit van Bereltfe

was noch heftiger , dan die van Ci/da-

mtre ^ hoe -wel die echter groot genoeg
was ; maer alfoo Chdamire een flag van
geeft heeft , die fich lichrelik laet rroo-
ften, en datfe de blijdfchap foekt boven
alle dingen , wasfe voor feker min moei-
jelik. Vorders Bereltfe hare fchoon-fu-
fter in vryheit fiende, begon, na dat hare
heerfte tranen waren af-gewlfchr, te vree-
fen datfe weder zoude willen winnen 't her-
te van Attemtdorus ^ die door 't wel voe-
gen fich verplicht vond, om beyde dele
Ichoone bedrukte gelijkelik te befoeken.
•t Is wacr dat hy 't diervoege fteide , dat
*er veel volcx by Cltdamtre was, toen hy
*er ging , om fich niet verplicht te vin-
den tot het doen van een lange gedienH:-
reden, en te mogen beftaen met een eer-
biedige groerenis, en eenig weynig befchey-
dene woorden , volgens 'c gebruyk van
die trooft befoekea die niemaac rertroo-

ften.
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ftcn. Maer eindelik, met dat den tijc 't on-

geneugc van defe fchoone weduwe had ver-

fack, en datfe geloofde, baycen op fpraek»

te mogen overwinnen , quamfe te merken

dat A'temUorns hare fchoon-fufter bemin^

de: foo dac de minne-nijt in haer herte we-

der brengende die liefde diefe tot Artemi-

doms had gedragen , ten tijde als hy bin-

nen Leonte was; kreegfe berouw over hare

onllancvaftigheit , fy beQoot weder te win-

nen datfe had verloren » en daer toe niets

te vergeten. Inder daet , ten tweedemael

weder tot Agrigearen gekotnen zijnde , fag

ikfe veel neccer, veel fcKoonder, veel minne-

liker , en veel geediger dan ikfe oyt gefieii

hadde ; invoege dat , wel werende Artentf

doms nitt meer omVr dacht., en my vin-

dende in een dier tijden , opwelke ik be-

quaera ben , tot een van defe heftige vrye-

ryen. die weynig duur hebben, hield ik aen

met haer te befoeken ; en ik begon foerjes

tegens haer te quelcn: maer met ik haer

genoeg gefeyt had. om 'er te doen geloo-

ven. dat ik mder daet eenig voornemen had

my tot haren dienft in te laten, diende fy

haer van defe gelegencheit om fich te recht-

veerdigen by Artemiioms, diefe, zederr fy tot

Af>rigenten was g«\veeft, noyt in 't byfonder

ha^ konnen fpreken; want werende de befon-

dere vrientfchap die tuflfchen ons was , twijf-

feldefe niec. ofce ik zoude mijnen vrient feg-

bgen , al 't gene fy my feyde : ei ik moet

open'aertclik bekennen , datfe my bedrpog.
^ l i ö Als
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tot C L E L I E,
Als ikfe dan , op een dag dat ikfe in*er kamei
alleen vond, wegens mijne gemeynde herts-

tocht aenfprak » fteuyte fy my kort: maer fy

fteuyte my in fchijn leer verplichtende: want
*t woort nemende fonder hoovaert, en fonder
trotfheir, noch in 'er oogen, noch in *t ge-
luyt harer ftemme , feydefe, met verlof Zt?w-
cratest fprcekt'ermy niet meer af: en om u
tebctuygen, dat ik u oneindelik achte, wil
ik u niet bejegenen gelijk men gemeynelik
bejegent, die van diergelijke dingen fpreken.
Niet konnende met u handelen als met eenea
minnaer , wil ik ren minften u doen beken-
nen, dat ik u genoeg achte, om mijnen vrient

te zijn , dewijl ik u al 't geheym mijns levens
gae vertrouwen. Gy weet, vervolgdefe, dat
wy overlang kennis zijn geweell, en ik weet
wel, dat, toen gy te Leonte waert, gy foo
grooten deel had in *t vertrouwen van Artrnii^

dorns y dat ik u niets heb te berichten van
'r gene onder ons omging. Maer, Zemcrates^

'k wiJ u ontdekken 't gene gy niet kond we-
ten ; dat Artemtdortts felFniet weet ,en 't gene
liy naer allen fchijn noyt fal weten. Maer,
Me-vrou, feyde {]!i.y Arternidorus bemint u niet

meer, noch behoort u niet langer te bemin-

.

nen, en dit maekt dat ik onbefchroomt my
tot uwen dienft heb begeven. *k Weet wel,
antwoordefe, dat Artemtdorus geen genegent-
heit meer heeft t*mywaerts, m^^x ZeaoLrates

^

(voegden *er de fe doortrapte by , (ich gelatende
befchaemt re zijn) Artemthrus is onrechrveer-

dig:wanchy heeft m,y onftantvaftiger geacht,

dan
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II. BOEK. 2oi
dan ik geweeft: ben; en indien ik durfde,
*k zoude t'mijner fchaemre feggen, dat ik
ontrouwer tegen Telefis^ als aen Artemtdorus
heb geweefl:. 'k Seg u dit niet , vervolgdefe

,

om u te verplichten *t hem bekent te maken,
maer alleen om u mijn hert te openen, en
uwe achting en uwe vrientfchap te verdienen,
dewijl ik niet in ftaet ben om uwe liefde aen
t nemen. Weet dan , dat, toen Artemtdorus
ran Leonte vertrok j mijne Ouders my wijs-
maekten, dat Artemtdorus niet henen ging,
dan op dat, geduurende fijn afwefcn. dea
Prins fijn broeder my, door fijn gefag, aen
die *t hem goet dacht, mocht doen trouwen.
Dus de fpijt mijnen geeft innemende, befloot
ik die te gchoorfamen^ welke my Tele/is voor-
ftelden: fiende felf, dat ik niet vry konde
worden als door het trouwen, meenden ik
my niet beter over Artemtdorus te konnen
wreken, als my met*er haeft verlovende aen
Telefts , die ik liever koos als een ander, om
dat hy niet en was van Leonte, en dat. in-

dien ik niet konde aflaten hem te beminnen,
ten minften hoopte hem noyt meer te fien:

want ik voorfag niet, dat ik hem zoude vin-

den tot Agrigenren, alwaer hy naer allen

fchijn nimmer ftont te komen. Ondertuf-
fchen heeft 'et tot mijn ongeluk *t Geval an-
ders gefchikt , en ik heb my geftelt gefien in

de wreedfte voorval van de werelt. Yder
weet, dat ik met Telefis wonder wel geleefc

hebbe; dat ik Artemtdorus naeulicx oyt heb
aengefproken ; dat ik my tegens hem noch

li 7 ge.

i
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gerechtveerdigc, noch omfchuldigt hebbe; en

dat ik heb te werk gegaen als een Perfoon,

die 't niet verfcheelde ofie ontrou geacht wiert.

Mier, Zrnycrates ^ onaeiiocCien dit alles .heb ik

in mijn hert behouden een foo groocen ach-

ting, en een foo verplichtende teederheit tot

Artemfdorus, ik wel bedroeft zoude zijn dat

hy *t wift: ook feg ik het u niet, dan op dat

gy my niet zoud bej'chuldigen van ondankbaer-

heit, en van qualik te konnen kiefen. Want
alfoo gy my fiec jong, en, foo ik 't durf feg-

gen,aoch bequaemom my te doen beminnen,

mocht gy mUrchien denken, dat ik uwe gene-

gentheit niet afflacaU om die van een ander

aen te nemen. Mier, om niet te liegen, 'k fal.

mijn leven lang ray niet inwikkelen, om te

lijden den dwang, in welken ilc geleeft hebbe;

en nademael dit ik 't geheugen van A-tenttdo-

r^-^niet kan vergeten, wil ik ten minften.niec

wanende van hem meer bemint te iworden

,

nimmer gedoogen.'t van eea ander te zijn.

Niet, dat hy verdient de teederheit die 'k hem
toedrage; want hy heeft mijne ontrou aenge-

nomen. op eene wijfe.die my heefc doen iien ,

't hem niet fwaer zoude gevallen hebben, feit

ontrou te wefen. Hy heeft my niet eens de

gunft gedaen,van my re haten, ofte van TeU-

fis te haten; en hy heeft voorgenomen my
met luiken geruftiieit te veriiefen, dat ik my
niet vcrwondere te üen, hy aen een nieuwe

genegentheit vaft is. Maer eindelik, Ztru^

cratesy 'k bevinde u al te eerüken man, om
u ia eea verdeelt hert t'ontfangcn, vernoegt

u dan

1
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u dan mijnen vrienr te zijn, fpreekt noyt,
foo 't u belieft, van 't gene ik u kome te feg-
gen; en gelooft, dat ik u geen groorer getuy-
gcnis van achting konde geven , dan met u
inijn hert te openen , gelijk ik koom te doen.
Clidamtre dede dit verhael met foo vele teeke*
nen van openhertigheit, dat ikfe geloofde; en
't feldfaemfte was noch, dat, al-hoe-wel ik
er in 't begin van den ommegang , van liefde
had gefproken, 't weynig fcheelde ofte ik wa«
op \ eynde vernoegt met alleenig haren Ver-
trouling te weien. Onderrullchen . alfoo ik
de verbintenis van Artemtiorus wift, feyde ik,
dat ikfe niet rade om 't wederwinnen van fijn

hert te denken: want, feyde ik; wanneer
m'eens onrrou is geweell, geloof ik nier, dat
men weder aenfpannen mag, met diefe be-
gaen heeft, overniirs ik niet geloove, dat 'et

vertrouwen oyt wel kan herfteit werden. Al-
le andere oorfaken van klachten, die tuflfchea

twee lievende Perfonen mogen rijfen, zijn
niets: en wanneer men weder verfoenr, be-
mint men fich te meer. M ier met de trou-
loofheir, Me-vrou, hernam ik, gaet'etfoo
niet; en 'r ware veel beter, met my, die foo
naeukeurende niet ben, een nieawe gene-
gentheit re maken. Neen n^tn^^^nocrates

^

hernamfe , 'k fal uwen raet niet volgen,
want ik wil niemant beminnen; en ikidroora
felf nier, van A-remtdoms die om my niec
meer denkt, bemint re worden. Onderruf-
fcheu, Zenocrates, voegde Per noch by, be-

fweer ik u met al mijn hert, ray van uwe
gc-
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gemeynde liefde niet meer te fpreken, indien

gy my geen feer gevoelige fpijt doen wilr.

Kan ik aenhooren 't gene gy my fegt. fonder

te denken, dat gy *c niet zoud feggen, indien

gy niet met een onfeylbare fekertieic wift.

dat ik aen Artemtdorus ganfch onverfciiilleade

ben? doet my dan defe droefheit niet, des

befweeriku; en zijt verfekert, dat. indien

ik aen een nieuwe verpanding konde den-

ken , ik u zoude ftellen voor alle die by my

verkeercn. Cl/damire zoude, mijns oordeels,

noch meer gefeyt hebben, indien Vr geen Juf-

fers, die ons ftoorden, haer hadden komen

befoeken. OndertulTchen ftont ikfooverbaeft

van *t geen ik quam te hooren, dat ik niet

wift hoe ik 't hadde. En alfoo ik verfekert

was. dat Artemtdonu om Cbi.%mtre niet meer

dacht, en dat ik'er felf foo krachtig niet aen

dacht, ik behoefde te vreefen. dat hyfe weder

mocht beminnen, ging ik hem foeken, om
hem te feggen dat hy ten vollen was gewro-

ken, dewijle Clidamire hem noch beminde.

*tGene ik hem feyde quam hem foo vremr te

voren, hy in 't eerft geloofde dat ik met hem

fpotte: maer ik feyde 't foo ernftelik, dar hy

in't eynde merkte, dat ik niet verfierde /t ge-

ne ik hem voordroeg. OndertulTchen , hoewel

hy Bereltfe ten uyrerften beminde, dede 't ge-

ne ik van C/id.vn/re feyde, hem van verwe

veranderen : want hy dacht toen aen verfchey-

de dingen, die hem deden denken, dat defe

Perfoon was gefint hem weder aen re lokken

:

hy gevoelde echter niet als gramfchap : en
^ fchoon
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fchoon Berelife had gefien *t'gene by defe ge.

legeiitheit in fijn hert omging .
zoudefe ganfch

geen ftofFe tot minne-nijt gehadt hebben. Hy
geloofden ook niet, dat hy haer dcfe voorval

behoorde bekent te maken, mits hy houd dat

een eerlik man, fonder d'uyterfte noorfake-

likheir, noyt moet feggen, dat hy van een

vrouw bemint wort , 't zy dat hyfe bemint .
ofte

dathyfe niet bemint. Hy beruygde my felfnier,

dat hy geloofde bemint te zijn: in't tegendeel

rade hy my daerom niet af te laten: en inder

daet,ik volgde fijnen raet. Maer'k vond fuiken

wederft.inr , dat mijne liefde in veertien dagen

ftierf. Ondertuffcheii , hoewel Artemidorus my
had verboden, Ciidamtre te doen weren , dat ik

hem hadde verhaeh, 'tgene fy had gefeyt, en

hoewei hy fich wonder bedwong , fagfe echter

in fijne oogen, hoe leet het hem was ,dathy*t

Wift. Hopende dan, dar indien, met verloop van

tijt, eenig kleyn gefchil, tuffchen Berel((è,€ti

hem onrftont, fy daer uyr mogt voordeel trek-

ken, dede fy hondert dingen om tot haer voor-

nemen te raken. Want by eenige vriendinnen

zijnde, feydefe duyfentderley goets van ^/Vf-

midoYM^ fy liet'er akijt vinden op alle plaet-

fen daer hy ging, f*overlade Bereüfe met for-

gen, met befoeken, en met beruygingen van

vrientfchap. en wanneerfe d*oogen van Arte^

mtdorus ontmoette» hield
f
'er als of fyfe had

willen mijden , hoewelfe die forgvuidelik

focht. Dus hem doende fien in de hare fekere

ontfteltenis , vergefelfchapt met befchaemr-

heic en zedigheit , verwektefe inder daet

eeni-
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cenige foort van onruft in 'r herre van ^rfemh-
dorns^ de welke liem verplichte, om'er, foo
veel hy Iconde, re fchuwen. Niet dar hy Be-
relijè nier rrou bleef, dat hy 't niet altijt wilde
zijn, en dar de trouloofheir van Cüdamire
hem niet noch vergramde:, maer immers,
Cltdamire ging te werk op eene wi^fe, die

hem beteuterde, en die hem moeyelikbeit
gaf. Ondertuflchen maekre defe fchoone,
om tot haer eynde te geraken, byfondere
kennis met Tenlles; fy feyde, datfe getroffen

was door fijne verdienden , darfe hem by hare

fchoon-fuffer wilde befchcrmeu, enfe wiert

ook vüikomeiikde verrroulinge van fijne lief-

de, en van de minne-nijr die hy regens Aric
miiorus hadde. Sy kreeg felfs heel aen'er

fnoer een van de dochters, die Bcrelife dien»

den, fy onderhielt ook eenige kennis met
my; en in defcr voege, 't zy door Terilies^

't zy door de dochter diefe had omgekocht,
ofte door my, quamfe ten naeilen by re we-
ten 'r gene tuflTchen Berel/Jè en ArtemUonts

omging. Niet dat ik haer yet befonders van
hun feyde, alleen , mirs ik wel wift dat Arte
nüdorits begeerde fy geloofde dat hyfe niec

meer beminde ^ en dat hyfe niet meer wil-

de beminnen > ftonr ik haer toe dat hy op
Bereltfe feer was verliefr. M.ier om de

waerheir te feggen, fy wilt alle dingen, ea
door den minne-nijdigen TeriUes , en door
de Perfoon die ik koom re feggen, invoe-

ge dar, de fpijt haren geeft bevangende,
fy bynaer alle hare ^enflagen beleyde, om
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IL BOEK. 209
twift te zacyen tuffchcn defe twee Perfo-

nen. Alfoofe uytermate gaeu is, oordeel-

defe wel, dat'ct haer niet makkelik zoude

vallen Berdije eens klaps op ArtemtdorHs te

doen quaet worden; want T'is een Perfooii

teeder van herten, gemarigt van geelt, die

nier denkt als aen diefe rainr, die gelooft

dar men foo veel goetheit behoefr in de

liefde, als in alle andere dingen, en die

Artemulovits de minfte reden nier gaf rot

minne-nijt. Maerfe dachr, dar 'er nier foo

fwaer zoude zijn . den geeft van Bcreitfe

wantrouwende te maken. Naer darfe dan,

van de genegenrheir van Bcreitfe ror Arttm't^

doYHs, honderr byfonderheden had verno-

men, door de weg die 'k u gefeyr hebbe,

dcdefe aen haer fchoon-fufter eenen brief

fchrijven , door een onbekende hanr. Sy

liet felfs eenen anderen fchrijven aen Artemt'

doms onder de naeni van een fijner vrienden

\' die in 't Leger was; fy floorfe beyde in een

pakje, en fond 'et door eenen omweg aen Ar^

temtdortts, fond er dar hy konde weten van

waer het quam. Soo dat hy 't open dede, en

daer in een briefje voor hem vindende , las

hy 't, en fag'er niet in dan defe wootden,

\ yerfocks vergiffenis , dat ik^ ufelf niet fchrijve^

< tnaer lichjesgequetft zijnde aen de rechtei hnnty moet

ik^u door dte van een ander bidden ^ den brief die

. ik^u fende aen defchoone Berelife te geven, \
feker u , dat hy komt van een Pcrfoon , die

\fKh aen 't gene haer raekt grootelicx iaet ge-
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210 C L E L I E,
legen r.ijH^ eH die my foo kj^acht/g aenbevolett heeft

haer dteMJekerltk^ te doe» gewerden , dat tk^ heb ge-

looft het niet beter te (jonnen doen ^ ah d/en aen u

heflcUende. \ Doe geen onfchidt , wegens de moey-
iey die gy Jult hebben » met haer dten te geven

^

dewijl gy*er genoeg voor fnlt geloont zijn^ door

*t eenige vermaek^, ^at gy Juit hebben ^ van haer

tefen,

Artemidorns hebbende dit briefje gelefen,

had ganfich geen vermoeden, dat men hem
wilde een part Ipelen; want hy kende den
n^em die m*onder dcfen brief had geftelt, en
die 'k u niet heb gefeyr, om dat hy my niet i

voorkomt; ook was het waer, dat dien man
aen de rechterbant had gequetft geweeft: foo -

dat Artemidorns onverduldig om Bereltfe defen

kleynen dienft te doen, haer ging brengea. v

dien brief die aen 'er hield. En alfoo Cltda' Ji

mire voorgenomen had, felfs de getuyge te-

1

zijn van de vrucht harer loofheir, vond hyfe 1,

by Bereltfe y waer over hy heel moeyelik was; 1

ma er ten laetften, niet begrijpende, dat dea I

brief, die hy, Berelifi had te geven, van i
groot geheym konde zijn, gaf hy*er dien,. '

haer feggende op wat wijfe hy hem had ont- i

fangen. OndertuiTchen, al -hoe-wel Bereltfe
^

neufgierig genoeg was om dien te fien, voor-

nemelik mits fy niet begreep wie hem mocht
gefchreven hebben, wildefe dien uyt enkele 3

beleeftheit ongeopent in 'er fak fteken. Maer 1

Clidamire^ die fag dat 'er Artemidorns niet op t;

lette nam het woorr , en feyde met d'uyterfte
^

ftout-
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II. B O E K. ut
ftouthiet. Heer, gy en denkt niet dat mijn
fufter u bewijft: de laftichfte eerbied van de
werelt: want voor my, weer geen ding foo
fwaer om dragen, als een gefloren brief, wan-
neer men dien uyt plechtigheit niet durft ope-
nen. Aaemtdoms bekomende uyt fijne mij-
mering, en van de quelling die 't hem was
Clsdamire by Sereltje gevonden te hebben,
feyde haer, dat hy zoude henen gaen, in-

dien fe den brief 'niet las: foo datfe gedwon-
gen zijnde dien te ^->enen, hem datelik open-
brak, en'er in las acr»e gevaeriike woorden.

Met verlofy Me-vroH , ^eemt ten goeden V Ie-

richt dat sk^u heb te gei en ; vind ool^ niet vremty
indien de Perjoon die 't h geeft niet voert genoemt^
want Hwe vr/cn/Jchap is hem Joo weert, dat» niet

i ive/ende kon gy tnocht aennemen V gene hy u gaet
V. voordragen, hy geen gevaer durft hopen van de
S felve onnitttelili^ te verltejèn. Weet dan , Me- vrote

,

x dathy, die u dejen brief levert , mve genegentheit

\ ftiet heftt y finder dat 'er verfcheyde Perfonen voel

afonderrtcht zijn; \ weet met^ ofte het moe, of
fijne fchult is ; tnaer ikjveet dat gy hem eerfi hebt
bemint, en dat gy hem ook, wel laetft t.oud mogen
beminnen; -want gelijk hy door de verandering van
•Clidamire n/et tefeer is gerae^t gcweefi , is hy V
mi/fchien oek.nietJoo als hy v behoorde te lijn van
uwe getroHU'igheit, Wat 'er van zy^ men weet
dat gy hem bemint > dat gy van hem brtei en ont-

fangt, dat gy'er gunfielik of? antwoort, dat hy
^<f<»?ff uwe ganfche {.iel bejlt ; en dat gy hem dayfent gun^
pp : flen brreijflt die hy niet nenneemt met die verrukj

ï

4
•ra
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Èit C L E L I E,
i(jft£ van liefde^ daerfe Terille« mede usudc aett-

Hemen. Men vteet Je/J\ dat Clidamire hem tttet

tn haet» datjè w ftjnen geejl hynaer gerecktveerdtgx

is, en dat fjne uytgeblujchfe vlammen lahrelik

weder oMtflcke» l^onnen; mdfertfe aireede n.et out-

(leken zijn: dtes zoud gy't «iver eere veel heter

doeny de ftantvuflighett van Terillcs te vergelden,

Artemidorus <i<?« Clidamire te laten» en door «w

wijs hel-eyt ie helettcn , dat de Ujlermg u met aen^

ranjfe, gelijk^fe ongetroijffeit haéflfal doen^ indien

gj met en doet U gene tl^ h rade.

Met dat BereliCe defen brief begon te lefen

wiertfe root, enfe wiert root met foo vele

teekenen van fpijr in'erwefen. dat Artemtdo-

rus* diefe aenüg, wel merkte dat 'er yct in

ftont , *r welk haer moeyde , en was feit heel

moeyelik haer dien gegeven re hebben. Cltda-

tntre in *r tegendeel was uyrermaten blijde

d'ongeruftheit van Berehje te fien ; fy betuyg-

den er echrer over benaut te zijn, om Artemt'

doms nieufgieriger re maken: wantle gelooide

dat Eerelife hem dien niet zoude toonen. Hier-

om 't woorr nemende , foo haefl Bereiije met

lefen ophielt, feydefe, ey, met verlof fufter,

fegt my, ofte de rijding die gy uyt'ct Leger

krijgt, de doot van een uwer vrienden iaec

weren «want ik fiefoo vele reekenen van quel-

]ing in u aengeficht , dat ik aireede foek te ra-

den wie wy mogen verloren hebben. Voor

tny, vervolgde Artemi lorus Bereltje aenfiende,

*k acht my ongelukkig, indien ik u eenige

«uade tijding heb gebracht; ma er fulcx zijnde

kaa
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\i kan ik u ren miniVen veriekeren dat ik niet

weer wlefe u fchrijft. Bereiije fich voelende
gedrongen, om te Uren fieii, eenen brief diefe
nier wilde roonen , feyde dar *er niet aenmerk-
kelicx in ftont, en den iciven niet begreep
4an eenige belangen van *er tiuys. Gy zijc

c^-lirer nier fwak genoeg vm geeft, iiernam
tüdamne ftoureIik,om in diergelijke dingen,
foo gevoelig te weien, 'k Blole Ibmrijrs lbo
licluelik, liernam B,relife, den briei in 'er lak
(lekende, dar m'alrijt met moet oordeelen
van'r gevoelen mijns herren, uyt d'onrfteite-
nis van mijn aengeilchr. Mier hoewel Bert.
hjè groot gewelc dede om lich te bedwingen,
merkte yér emido^ui wel dat haren geell onge-
ruft was. Inder daet . fü«j lang als CLdamtri
by'er was. dedefe niet als om defen wreeden
brief denken; enfc beelden 'er toen in, dat
TertUes dien had doen fchrijven. Maer hoe-
wel fy'er uytermaren om geftoort was, al-

^( foofe wijs is, dacht haer nier, dztCe yérfem/.
dcrus dien brief behoorde te laten flen, uyt
vrcefe dat hy mocht gelooven, 't gene fy ge-
iootde, en daer over nier uytvoer regens Te-
r:Ues, aen wie fy beyde verplicht waren. Be-
nevens dar in dit oogeublik, d'oude min*
ne-nijt in'er herte weder wakker werden-
de, befloorfe op ChHnnnre en Artemidcrns
cenigen rijt geduurende, naeu te letren. On-
IdertuiTchen C/rdamire ^naer in'theymelik over
't bedrog datfe had aengericht re hebben ge-
zege-praelr, ging henen, hopende dat defen

^"brief niet kondc miflen haer eenig goct

Yoort
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li4 C L E L I E,
voort te brengen. Want foo Berelifcy die

acn Artemidoms niet en toonde, was *t et

teeken , dat defe loofheit eenigeu indruk c

'er hert had gedaen, welken, door vervo

van tijt, hun mocht doen overhoop rakeru

en foofe dien toonde, trok 'er Clidanwe tei

minden dit voordeel uyt, dat Ancm/dom
quam re weten datfe hem noch bemind»
want hoewel fy *er inbeelde dat ik *t hem har

gefeyt, wift fy *t niet feker. Ondertuflchen:

Too haeft alsfe was weg gegaen , begonde Ar

tem dorus aen te houden, om hem den brie

te toonen: maer alfoo Clfdamtre in 't uyrgaei

defen Prins had gegroet op eenewijfe die hae

vermoeden vermeerderde ; wicrdfe geftijf

in *t befluyt datfe genomen hadde , van hen
den brief niet te tooucn. ArtemtdovHs nie'

konnende dulden, datfe voor hem ycts ge

heym hield, bcftond'er teederlik over re kl

gen. Gy gelooft dan. Me-vrou, feydc hy:

dat 'et u geoorloft zy yet geheyms te hebber
j

voor my, die u mijn hert ganfch heb overge-
\

geven; en die u« fonder uytneminge, zoude

leggen, al 't gene gy begeerdet te weten.

Vergeld gy, Me-vrou, aldus mijne teeder-.

heit, mijne getrouheir, en mijne eerbiedj* Gy
weer, voegde hy'er by, dat gy my duyfeno

•en duyfent gunften hebt geweygert: en dat ik

u belooft heb noyt daer over te morren, mits

<lat ik verfekert ware u hert te befitten.

Spreekt dan, Me-vrou, des befweer ik u , en

fegt my , ofte niet te weren wat'er in omgaet,

is me«ller daer van te zijn: meynt gy, Me-
vrou»
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vrou , dat men yiet trouwloos kan wefcn , dan
aFlatende de Jieden te beminnen, of wanneer
men andere bemint, gelijk Clidamire ? otre

gelooft gy niet, dat 'er een Ibort van trouw-
loofheif is, fich meer op ficb felven, als op
de Perloon die men bemint, te benouwen ,eii

hem yets te verbergen. Ik geloof ten min-
ften, heinam Bereiije^ een blos krijgende.dat
wanneer m'een Perfoon trouwelik bemint,
menfe noyr moet fpreken van een vrouw die

men heeft bemint, indien m'er niet ganfch ea
gaer roe wort gedwongen. Ondertuflcben ftelt

gy't foo niet, want ik verfeker u, dat gy my
buyten noot hondert en hondertmael vau C7/-

id danure hebt gelproken. 'kHeb u felfs haren
naem hooren feggen, voor een ander, die 'er

cid niet geleek ; indien gy wilt fpreken van eeni*

«•{ ge wijk binnen Agrigenten,de ftraet daer Cli-

k;.' damne woont, dient u , omfe te bereekenen
dien, welken gy aen fpreekt; ja indien men

.inrekent hoe lang 't geleden is, dat men fprak

; ! van u te verloflen, fegt gy, 't was een wey-
nig voor dat Ci/damtre tot Agrigenten quam

;

en Ciidamire leyt u noch foo vall in 't hooft,

rl dat ik meyn , gy van my foo veel niet fpreekt

::ï|tegens andere, als gy regens my van CluLi-

al mn e fpreekt. Maer , Me-vrou , hernam hy

,

''k heb 'er u honderrmael af gefproken , om
'er u quaet van te feggen ; gy zoud my meer-
der vermaek hebben aengedacn , mer
jmy ganfch niet af te fpreken, anrwoordc-
fe, en met uwen mont t'onrCvennen haren
aem te uyrcn ; want eindelik , 'c is eeneii

" II. DccL Kk al-
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Zx6 C L E L I E,
algemeynen regel , dat men van fijn eeril

meefterffe, regens de rweede , noyt moi

fpreken , ten ware datm'er , gelijk ik a

reede heb geleyt, toe wiert gedwongen ; e

ik had liever te hoorcn i dar gy C//dam/re Bt

reltfe hiet, als te verftaen» dat gy Lyjicor,

fomtijr* Ci/damire noemt. Maer. Me-vrou

feyde toen Artcnvdorns , meynt gy niet ^i.

den haet de lieden die men hatet, foo \vt

in 'c geheugen drukt, als de liefde doer di

gene welke men bemint ? en mcynt gy hetmc
gelik zy, dat ik Cltdamire oyt kan beminnen

Tchoon ik u niet beminde? Neen neen, Me
vrou » voegde hy 'er by , 'k zoude geen onrrou

we konnen beminnen: 't Is waer, 'kheb fo(

feer niet uyrgevaren als een ander: maer 'ri

door dien ik geloof dat de bei'cheydenhei

behoort te zijn in 't hert van alle minnaers

l»elukkige, en ongelukkige : en dateer eei

ioorte van belecftheit is, <iie m'altijr ontren

een vrouw moet behouden. Dog ten laetften

ik haete en verachte Chdamire : en ik ver

achrfe miflchien meer als gy wel meent. W;
lullen 't fien met 'er tijt^ antwoordefe : hoe

Me-vrou , hernam hy, gy gelooft dat den tij

noorlakelik zy , om u te verfekeren van de ge li

trouwheit van een man, die u fijne gencgent l

heit belooft heeft? en gy kont yer geheym ^

voor my hebben: Ha ! Me-vrou, fulcx zijnde

is TerfUes min ongelukkig als ik ben: wa

ten minften kan hy geen krachtige hoop he

ben gelukkig te zijn: maer voor my, Me-vrü

die't nieynde te wefen , 'k vinde my leer elle:

di
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II. BOEK. 217
üjg. Ondertuflchen , voegde hy 'er by , zijn my
iniirchien, federt weynige dagen^ dingen weder-
varen » welke een giinilige bejegening verdien

-

qde. Maer foo u dingen wedervaren zijn,

idie *k niet en weet, hernamfe Tchielik, moet

[gy 't foo vremt niet vinden dat ik yets voor u
jeheym ihoude, dewijl gy *er een hebt dat ilc

:lniet en weer. Artemidorus fiende dat hy fich on*

.bedacht hadde vcrpraet, en uyt edelmoedigheic

negens Bercl/Je niet willende feggen , dat hare

ifchoon-fufter hem noch beminde, dede wat
)hy konde, om fijn feggen anders uyt te leg-

jen: dog alfoo hy uyt'craert heel oprecht is»

Londe hy niet ftoutelik genoeg liegen. Bereltfi

;idan, door de wijfe op de welke hy fprak,

'imerkende dat hy yet hadde , 't welk hy 'er niet

.".feyde, wiert foo krachtig nieufgierig om te

i.weren wat het was, datfe hem meer beftonc

c teperlTen om 'er re feggen 't gene hem was
/gebeurt, als hyfe gedrongen had, om hem te

gtoonen den brief die hy'er had gebracht, hoe-

[jM^el hy ten uyterften was belult om dien te

Ifïïen. Soo datfe toen beyde geweldig nieufgie-

rig zijnde, endefe nieufgierigheir , door dete-

rgenllanr ^iefe deden» vermeerderende, wiert

t eindelik die van Bneltfe de fterklle, en ver-

.plichtenfe om regens Artemidorirs te leggen,

•dat mits hy beloofde tot geen datelikheit uyt

>Xt barften tegen hem , die den brief, door haer

ontfangen , had gefchreven, indien hy'tquam
:e raden , fy hem dien zoude roonen ; en hy

I. r'eyde haer ook , dat, mits fy 'er verband om
^oyt te feggen 'f geen hyfe zoude verhalen

,

Kk 2 fy
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ZiS C L E L I E,
fy wel Tien zoude datfe groot ongelijk had gt

hadt hem van Cltdamire te fpreken ,
gelijk!

hem van'er had gefproken. Hier na twiften

fc wie eerft foude fpreken ; dog eindeli!

gaf Berelife den brief dicfe had onrfangcn

\raer over hy foo wiert ontftelt, dar hy ce;

geruymen tijt Berelife fijn woort niet kond
houden : want hy dacht datelik al 't gen

fy gedacht hadde , en hy geloofde dat 'et ee

trek was van Tertllcs. Hy beftont dan fij

ongeluk uyt te breyden, van te hebben e€ i

nen Tegen-vryer , aen welken hy verplich Ü

was » en t'onderfoeken hoe TeriUes moch <

weten 't gene hy in fijnen brief feyde. Want t

feyde hy tegens Bereitje y indien 'er niet in

ftont, dan \ gene hy feyt van mijne liefd

t'uwaerrs , en van uwe goetheit t'mywaerts

zoude ik feggen datd eenigc minne-nijt'theo

had ingegeven : dewiji 'er naculicx een bet

Spie is als eenen minne-nijdigen minnae

Maer, Me-vrouw, 'tgene hy feyt van Cltdd

tn/re ontftelr my ; overmits , foo m'u ali

dingen moet feggen, het feker is, dat def

Tro'uwloofe my noch wel eens zoude wille

bedriegen. Berelife hoorende ArtemtdorHS a

dus fpreken, drong hem om haer , van'tgee

hy feyde, in 't breede te berichten; en defei|i

Prins haer willende gehoorfamen, beftont 'er'

te verhalen al 't geen ik hem gefeyt haddei

maer hoewelfe had behooren vernoegt t(

y/ijn. lietfe niet hem te beknorren om 'er t<

hebben verborgen , 't gene hy haer quam t<

berichten. Ondertuflchen ^ voegde f 'er by

doo»
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i IT. BOEK. 419
> <ïoor een beweging van minne-nijt , beeld u
'j< nier in , dat Cluiamire u hert fockt weder te

:i winnen, door een gevoelen van liefde t'u-

3 waerts : want ik ben verfekert, dat 'et niet is

: als uyt gevoelen van haet t'myvvaerrs , en dat
; foo *t ware in eens anders handen, fy'er niet

'i. naer zoude vragen. Dog alfoo ik ongelukkig
ben , wilde ik niet geerne fweeren , dat gy niet

f ontrouw fult worden. Ha 1 Me-vrou , viel Ar^
n temtdoms daer op in , gy zijt , aldus fprekende,
;! d'onrechtveerdigfte Perfoon van de werelt,

iMetfe dus verre waren trad de beminnelike
x Phjlomcf binnen I vergefelfchapt met den Prins

:i vanMeflene, die foo even tot Agrigenten, ge-

duurende een ftilftant van wapenen, was aen-

. gekomen; ik quam ook by Bere//Je&ci\ oogen-
i blik daer na; en gelijk men my alrijc quelde»

: om dat ik niet en ben de llanrvaftiglle van
•alle meufchen, Lyficorps die mer de Prin«^es

\ Philomcey>i2i% gekomen, my yets hebbende te

:.jfeggen, riep my heel foerjes , terwijl dat Ph 't-

jil^nicey tegen Berehjè by de venllers praetre;

' maer alibo ik nier antwoorde, feydeie tegen

.teen Juffer, die nevens my (tont, met verlof

.fegt dien lieven Ontrouwen die by u flraet, dat

ik hem war moet onderhouden. Lyficori'S had

iijdit naeulicx gefegt , of my na haer wenden-
•ide ; met verlof, feyde ik op mijne beurt,

oemt my niet ontrouw : Ouftantvaftige ver-

olgde ik, lijde ik noch: maer ontrouw kan
k niet verdragen. 'kHeb foo fcherpen ver-

ant niet alsgy, antwoorde Lyjkoris^ en ik

eet noch niec al te wel , wat onderfcheyt dat

Kk j 'er

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



Xio C L E L I E,
'er is rufTchen d'onftaiitvaftigheit en d'oi

getrouwheit. Met Lyfcorns dit feyde , kee

den 'er de Prinses Phtlomce^ die't gehoo;

had , om , en fat neder, en'er in de praer mer

gende, vraegdefe, wie konde in twijfFel trel

ken dat 'er onderfcheyt was tuftclien ecn«

ontrouwen , en een onllrantvaftigen. Inde

waerheit , antwoorde Lyfcorus ^ ik meyn
dat in (luk van liefde defe twee dingen dap

per gelijk zijn. Voor my, hernam ik, 'k fta

fulcx niet toe; want ik geloof dat men fom

tijrs onllantvaftig zijn kan, fonder fchande
_

en dat men noyt ontrouw kan wefen, fondoi

fnootheit. Bere/tjè toen lbo fchoone gclegent:s

heit fiendc, om Clidam/re op 'r lijf te vallen a,

en 'er voor ArtemidoiHs fwart te maken \

rokkende defe praet foo behendig , datfc

haer als verplicht fag , om defe flag vaw

onderfcheyt felf te maken : enfe dedet fo<'

veel te lichter, om dat een deel van 't ge

felfchap , en den Prins van Mcffene , ne-

1

vens andere, fonder de fake wel t'onder

foeken , feyden , dat d'onftanvaftigheit e£

d'on^etrouwii'heit makkelik konden ondei

een gcfmolten worden. Voor my, feyde toen

de Prinses rhilomce , ik houde 't met Bert'

lije^ en Zenocratcs ; want ik geloof dat mefl

mag leggen, dar 'er een foort van onftanrva-

fligheit is, fonder ontrouwigheir; en dat 'et i

geen ontrouw is, fonder onfl-antvaftigheif:^

en indien ik heden geen loome luym had,

my dunkt ik feer wel zoude konnen fchi^

ten 't gene ik daer op bedenke. Maet
de*
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dewijl Zeftocrafes en Berel/fe 'tmet rny houden,

geef ik 'er lad van mijn gevoelen re feggen

:

want ik beelde my in, datfe'c wel weten,

Maer , feyde toen Lyfcortis half lacchende,

een Ontrouwen is dat niet een man, die van

liefde verandert ; en een Onftantvaftigen

,

is dat niet een minnaer die van meefterU

fe verandert ; Een mild-dadig man , die

een gefchenk doet met oordeel , hernam

Be}-elifey geeft yets dat hem toekomt: en een

Quift-goet, die fonder keur re grabbel werpt,

geeft ook van *t fijne : ondertuflchen doet

den eenen een deugr, en den anderen doet

blijken dat hy een gebrek heeft ; 'rwelk veiel

verder van den anderen is, als d'onftjnt-

vailigheit en d'ongetrouwheit. Want ik feg-

ge niet, dat d'onllantvaftighelt een deagc

zy , maer ik feg dat een eerlik man , ais

hy jong is, fomtijts oniiantvadig kan zijn,

fonder fich t'ontecren : en dat op wat tijt,

m wat ouderdom, en onder wat dekmantdl

dat'er zy^niemant, fonder inootheir, en tonder

eerloofheir, oyt ontrouw mag wefen ; 'k houde

felfllaendcdatd'onrrouw, en d'onllantvaftig-

heit noch gruweliker voor de vrouwen als

yoor de mannen zijn. /?fr«?///e feyde dit met lui-

ken ontroering, dat ik wel merkte, datikhaer

'cgrootlte vermaek van de wcrelt zoude aen

doen, mijne faek in hare handen te ll:ellen:

en datfe niet droef was over die ftot te

mogen fpreken. Dus 't veel makkeliker vin-

dende haer re verplichten om my te befcher-

itien i als miin felven te verdedigen , Hec

Kk 4
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tlt C L L 1 X.,

ikfe ten niinften diea eenvoudigen oorlor
aenrangeii. Maer, feyde toen de Prins vai

MeflTene, noch zoude ik geerne eygentlilc we
ten, welU 'r fcherpfinnig onderi'cheyt is , dai

gy maektTuflchen d'ontftanrvaltigheit en d'on-:

gerrouwheir: Ik noem onllanrvaftigheic, her-

nam Bcrehfit fekere ongewifheir van hert en

geedj die de jonge lieden , meer als andere,
onderhevig zijn. Dewijl 'er ongerwijfïelt in't

leven twee ofre drie jaren komen, waerin,
die u)t'er aert tot onflantvaftigheir genegen
zijn, by naer nier en vinden ^ 'rweik hun niet

behaegr. ea vervolgens niet verbinde : want
by vot)rbeelt , indien Zenocrcttes de waerheit wil

feggen , fal hy bekennen , dar een feer groot ge-

tal vrouwen hem behaegr hebben , dat hy fchoo-

nc' bruyne en fchoone blanke gevonden heeft,

en dar hy verfcheydemael in fijn herte heeft ge-

voelt een genoegfame gefteltenis om verliefc

te werden. 'kBen verfekert dat hy felfs fal be-

kennen, dat hy 'tverfchcyde fchoone heeft be-

ginnen te feggen; en dat *er ook eenige andere
zijn, regens welke hy van finlikheit is veran-

dert, al eer hy gelegentheit had gevonden, om
fe van fijne hertstocht aen te fpreken. 'kBelij-

de het openhertelik , hernam ik, maer immers,
*k geloof niet dat ik ontrouw ben. Gy hebt ge-

lijk , antwoorde Brrelife^ en men mag u buyten

twijffel niet befchuldigen als van enkele on-

llantvadigheit, die d'ontrouw by naer ganfch

niet gelijkt. Want, als ik aireede gefegthebbe,

©m van defe foort vanonftanrvalligheit in'tal-

gemeyn te fpreken, fy komt, doordien dat de

gene
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11. B Q E K. it;
gene die'erbequaem toe zijn, fin krijgen in al

'fgeen dit hun fchoon dunkt, door dien alles

hare oogen, en hunnen geeft noch nieuw is,

door dienfe ver'naeic ibnder moeyre Toeken

,

door d^enfeeenige lolfigheir inde geeft hebben

diehunb^let te kielen, en'erte veften , en door

dien d'eerfte jeugt cnd'ontftantvaftigheit Ta-

rnen eenige over-een-komft hebben. Mier ten

laetften , defe lieden , die vin wijk tot wijk , van

ftraet rot ftraet, van hu tot huys , Toetjes gaen

quelen, verraden gewiiïelik niemant, overmits

niemint üchop hunbecrouwt. En , om de waer-

heit te ieggen , deTe Toort van onftantvaftige

doen geen quaet als aen haer Telven, dewijU

fe de moeylikheit hebben van honderc her-

ten te bejagen. Tonder 'er eeneenig te van*

gen. Men hoort hunne liefkoTery , Tonder die

te gelooven: men ontfangt hunne wierook

Tonder verwaenrheit : men krijgrTe Tonder

moeyte, en men verlieftTe Tonder hertzeer;

jae Ty gaen en komen door de werelt , ais

de witjes op de bloemen. Tonder dat 'er yets

van overblijft, ofte datfe eenig teeken latea

van haren weg. Dies niemant quaet doen-

de, ware het gan.'ch onbillik, defe onftant-

vaftige te Tmelren onder d'ongecrouwc,

van de weike ik verftie te Tpreeken ; de-

wijl hunne onftantvaftigheit is Tonder trouw-

looTheit en Tonder Tnootheit. Niet dat, om
dewaerheit re ieggen, 't nier z>ude te wea-

Tchenzijn, dar de e onftantvaftigheit , uyt'cc

herte der jonge lieden gebannen ware : waac

fooTe niet Teer ftraf baer is , ten minften i& Ty

Kk ƒ niet

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



lt4 C L E L 1 iL,
niet prijnTelik. 'k Wil ook in oprechtigheit U
kennen, dat Zcmcratet, noch eygentlik gt.
nen rechten onllantvaftigen \s , en dat hy j.

leenig een enkele gefteltenis heeft om 'et

worden, 'k Den vry aen u verplicht, herna
ik, van my indelaetfte ry der onftantvaftij
te (lellen: en my niet te plaerfen onder di<

welke na by d'ontrouwe komen ; want 't

feker
,
dat ik 't niet zoude konnen verdrager f|

Maer, feyde den Prins van MelTene, *k b< <'

grijp niet waerom de lieden die van fmlikhe: j'

veranderen niet ontrouw zijn. Gy iult'ct lich
telik begrijpen, hernam Bereitji , indien g
aenraerkt, dat om te maken, dat een min c

naer, waerlik de hoedanigheit , van onge i

trouw verdiene, moet men lijne genegenrhei
dulden; men moet naer hem luyft-eren; mei il

moet hem hope geven: men moet hem be- (i

minnen. In *t tegendeel, foo een man eet
rrouw bemint , Tonder van haer bemint tc t

Werden, en dat, nafe langen tijt vergeefs ge-

2

dient te hebben, 't hem verdriet qualik be-

d

jegent te worden, hyfe verlact , ja felfs een '^

ander mint, kan men fonder onbillikherta
hem ftellen onder d'ongetrouwe, noch felft i

onder d'onftantvaftige. Want alfoo men :

niet bemint, dan om bemint re werden , foo <

haeft men die hoop verlieft, behoort de lief-

de in 't herte van een minnaer re fterven, i

fonder dat hy daer over werde gelallert : ea
om de waerheit te feggen, *c is by naer on*
mogelik , datfe niet fterve. Hierom is 'r,

dat als dan niet doende ^ al« [t gene men kan »

lateu
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11. BOEK. ±1^
laten te doen, houdmen op met beminnen,
fonder onftantvaftigheit; en men mag elder*

minnen, fonder ongerrouwigheir. Maer de

fhootfte en vuylfte miidaec van de wereit is,

wanneer de gcnegentheic is verknocht tut-

fclien twee Perfoonen, en dat een van bey-

de Iconir re breken : want in defen gevalle,

is 't geen enkele onftantvaftigheit, 'c is een on-

gerrouwigheit . waer by d'onftantvaftigheit,

de trouwloofheit , en de fnootheit gevonden

werden: en 't is eindelik, gelijk ik al reede

heb gefeyr, 't grootfte van alle fchelmftukkeru

Inder daet , eer gy u verbind, waerom be-

merkt gy niet wel 't gene gy doet. Waerom.
onderfoekt gy niet ter dege uwe fmlikheit? en

hoe komt dar gy niet wel en kent 't herte dac

gy weg geeft , en 't herte dat gy aenneemr,

't Is waer , feyde Fhtlomce , dat ik yet heel

vremtvinde, in te fien, dat lieden van ver-

ftant foo krachtig van ünlikheit veranderen.

Maer, feyde toen Lyficorts * als men dit on-

geluk heeft, wat wilt gy dat men doe? Ik

begeere^ hernam BerelijCt dat men vol her-

de uyt edeimoedigheit , wanneer men felf

'c niet langer doen kan uyt genegentheit

:

dewijl eindelik, wanneer m'een eeuwige ge-

negentheit heeft belooft, geen'erhande re-

den ons kan ontflaen , als d'ongetrouwig-

heit van de Perlbon die men bemint. En
indien geval , moet menfe niet alleen niet

meer beminnen, maer men raoetfe haten ,

men moetfe verachren , men moetic fchu-

wen als een wan-gedrocht , en men moet

Kk 6 felf.
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Zi6 C L E L I E,
lelf fich aen'er wreken, als men *t doen kan.
fonder fich felvcn te beledigen. Want is

een man die ontrou i«, niemant dwong iiem
om tegens een vrou te gaen feggen, dat hyO
beminde, en 'c haer lang genoeg te feggen
om'er fich van te doen beminnen. Hierom

,

wanneer hy komt re veranderen, en heeft h)
geen onfchult . Inder daet , de goetheit , d'op.
rechtigheit, en de getrouwigheit , behooren
te zijn in de liefde, gelijk in alle andere din-
gen, jae meer als in alle andere dingen, om
dat de gevolgen forggeliker zijn : feker zijnde
dat'ermde werelt geen gewichtiger mange-
ling wert gedaen, als vaneen hert van twee
Perfonen, die den anderen beminnen. Maet
indien een man, ontrou zijnde, ftrafbaer is»
bekent ten minden, hernam den Prins van
MeOene

, dat een vrou foo wel ongelijk heel
als een man. *k Segge vry meer, hernaru
£erdije, meteen hevigheit, en ik houde da(
fy 't groorer heeft. Want alfoo de wreetheiJ
de vrouwen in de liefde wel voegr, mogenfd
tijt nemen om fich t'onderfoeken, aleerfe hufl
met liefde aen yemant verbinden. Maer wan*
neer een vrou, na haer wel bedacht te heb-
ben, een hert

,

't welk m'er opdraegt, aenr,
neemt, en datfe hare weder geeft, magfe
fonder eerloof heit niet veranderen. En feker,
boven dat een vrou, ten rainften mijns oor-
deels, naeulicxmeer als een in 'er leven een-
voudelik mag beminnen, boven de fnootheit,
en de trouloofheit,diefe met een ontrou man
gemeyn heeft, mag men haer noch meerder

van
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II. BOEK. 217
van onvoorfichtigheit, en van weynig zedig-
heic befchuldigen. Want voor my. ik be-
grijp nier , hoe een vrou » die deugdelik en wel
by'er finnen is, kan befluycen gewillig re bre-

ken met een man, diel'e duyfent reekenen
van genegentheit heefr gegeven , fchoonfe
felf gevoelde dat die genegentheit, ook tegen'
haren dank , in 'er hert verfwakte. Onder-
tulTchcn, hernam Phtlontce , fiet m'er die daer
geen groote fwarigheit af maken, 'k Stae het
toe, antwoorde Boeltje ^ maer indien ik een
man ware, zoude ik van fulke vrouwen een
gruweliken afkeer hebben. Maer mer verlof,

feyde den Prins van MelVtrne, iii wat rye ilek

gy de mannen, die hun gelaten re beminnen,
wanneerfe niet beminnen , en fich echter fom*
tijts doen beminnen > 'k ftelfe in de rye van
de bedriegers , antwoordefe. Maer onder
d'ontrouwe, hernam ik, dunkt my, dat»er
van verfcheyde foorten zijn: want daer zijn

'er, die 'r worden om datfe in de Perfoon,
diefe beminnen, gebreken vinden dief'er niet

in gemerkt hadden: en daer zijn 'er andere,
die aflaten te beminnen, om dat hun eygcn
geluk hare liefde vernietigt. Aengaende
d'eerfte , feyde BereliJ'e , ik achte . dat wan-
neer men eenmael met yemant fijne genegent-
heit va ft verknocht heeft, geen wettige oor-

faek om te breken kan werden gevonden, dan
alleen 't gebrek van liefde, en dat noch 't ver-

lies van fchoonheit, noch van de jeugt, noch
de verandering van 't geluk, noch van de ge-

fontheit
, geen verandering behooren te bren-

Kk 7 gea
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gen in de herten van twee Perfonen , die bc

'

lootf hebben (ich ecuwcLilc te beminnen
Maer voor die, weilcers liefde haer ielver

vernietigt, vindie foo boosaerdig en foc

hatclik, dat ik iloutelik iegge, *t onmogeiik

zy, datfe yet goets in de geelt ofte yet groots

in 't herre hebben ; dat de verandering

van finlikheit fonder eenige buyten oorl'aeic

't grootlle teekcn van fwakheit, en van wey-
nig verllanr is, dat men kan betoonen; en
dat eindelik d'ontrou in liefde, door wat
oorfaek datfe mag komen , iS' de fnootfte en
de ItrafweerdiglVe iaek van de werelt. Alle

d'andere plichten van \ leven, komen niet

by, met de verbintenis van defe, overmits J

men door geboorte alle d'andere onderwor-
pen is, en darmen defe fich gewilligük on-
derwerpt : men maekt fich een wee , die

t'onvcrbrekelrker behoort te zijn, om dat

menfe fich heeft opgeleyt, en men kanieij

niet overtreden, fonder fich lelven te ver-

oordeelen , fonder fijne eygene geneugten

te vernietigen; fonder fijne eer te quetfen,

en fonder de deugt en de rechtveerdigheit

met voeten te treden. Al 't gene gy fegt i!

wonderlik wel gefeyt , hernam den Prina

van MelTene, maer ten laerllen, wanneei
m*ook tegens fijnen dank voelt dat mei
niet langer bemint,, wat wilt gy dat mei
doe? 'k Begeer, gelijk ik u aireede heb g(

feyt, hernam Bereltjcy dat men beminne uyl

edelmoedigheit, wanneer men niet langei

door genegentheit kan beminnen: jae 'k bi

gcei
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geer felfs , indien men ganfcli niet meer
Lan beminnen , dat men ficli echter be-
Iwinge, en aenftelle als of men noch bc-
linde; dewijle het alleen in dele gelegent-
leic geoorlott i$ eenvoudclik te bedriegen;
tn dat 'et felis fraey gedaen is. Ten mmllen
W'eet ik wel, dat, indien m'anders re werk
gaer, men moet getrooft zijn van alle deug-
delike en redelike Perfonen gehaet en veracht

ife werden: want ik bekenne, dat ik niet
reety hoe men de ftoutigheit heeFt , om, na

*c begaen van diergelijke trouloofheit, fich
voor de werelt te vertoonen. Ondertuffchen
Werden 'er vrouwen gevonden, die 'er niet la-

ten te verfchijnen, hernam ik, en men vint
felfs mannen, vervolgde Phtiotuce^ dieie niet
laten te beminnen. Hal voor fulke mannei}>
feyde toen ftratfelik Berelijèy die moeten ge-
willclik in \ iluk van liefde niet al te lekker
noch niet t^edclmoedig zijn : want voor my,
'indien ik een man was , 't zoude my oumoge-
^|ik wefen een vrou die ontrou had geweeft te
beminnen. Mier noch

(
feyde den Prins van

Meflene,ibnder 'r belang te weten datl'e in die

verfchil hadde) wiezoudgyeer onrfchuldigen,
ofte een man , die een vrou beminde , die regens
een ander ontrou ware geweeft , ofte eenen min-
naer die een Juffer hadde verraden, en die fijne

genegentheit met haer zoude hervatte ? Mijnent
halvê, antwoorde Bereltfe voor werdende, 'k vin-
de niet te wikken tuffchen defe twee dingen:
want die d'ontrou had verdragen zoude vry ver-

k.doemeliker zijn ais d'ander, die ten minften ficb

koU'
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2;o C L E L I E.
konde liefkooien, met de waen van meer ver-

dienrt: te hebben, dan die verlaten ware ge-

weeft. Niet-te-min, voegde f'er by, om Ar^

temtdorus te doen fpreken , Tal ik blijde zijn,

darm* al de mannen van dit gelei fctiap vrrage,

wat hun dit aengaende dunkt. Gy zijt lbo

rechtveerdig in alle dingen» l'eyie toen AftC"

mdorits, die noch ntcr had geiproken, dat

alle eerlike lieden van u gevoelen moeten zijn;

en voor my, ik verklare, dat ik toeftem al

'rgene gy hebt gefeyr, jae felf al wat gy denkt.

Vo )r my, hernam ik, 'k ben foo voeggelik

niet; want ik vinde datfe beyde evea groot

ongelijk hebben; en ik, vervolgde de Prins

van MelTene, meyne dat een miniiaer, die

*t hert van een vrou heeft verkregen, 'r be-

hoort, indien hy kan, weder re winnen als

hy 't heeft verloren: want hoe weet hy, ofre

hy een becer lal vinden? Mier kan hy erger

vinden, feyde Berclife? wac'er van zy , feyde

Philomce j 'k vinde dar Bc--elt!e feer wel 'r on-
derfcheyt heeft getroffen tufifchen d'onftant-

vaftigheit, en d'ongerrouwigheit. 'k Beken»
Me-vrpu, antwoordefe, dat ik 'r honderfte

deel niet heb gefeyt van *t geen ik denke;
maer om fulcx wel te verftaen, moft men
daer na d'onftantvaftige van de ontrouwe heb-

ben gefcheyden, men moft, feg ik, noch
d'ontrouwe, en ook d'onftanrvaftige onder
hunfcheyden; want daer zijn ontrouwe uyt

fwakheir, door belang, uyt kluchcigheit, en

uyt boofheit; daer zijn ook onftantvaftige

van gematigheit, door gelegentheir^ door
ver*
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vcrwacmheit, door weynig begrip, uyt fwak-

heit, uyt geneugte, en door ledigheit. In-

dien gy dele vericheyde dingen wel wilder on-

derioeken, feyde ik, zoud gy ongerwijtïelt

langen tijt van doen hebben. Alfoo men u

befchuldigt eenen halven onftantvalligen te

zijn, hernam Phdonice, Tie ik wel dat gy
vreeft, men u ftelle in de ry der gener, van

dewelke Bereiifi wil fpreken: maer dewijl

d'ongerrouwigheit u niet en raekr, en dat gy
felf nier lang genoeg hebt gevrijt, om ontrou

te konnen zijn, zoude ik u geerne vragen,

wie van beyde een vrou lietft zoude hebben,

in de nootwendigheit van ontrou te lijden,

ofte dat de liefde in 't hert van een minnaer

verkoelde tot 'er ganlch geene meer overbleef,

fonder echter na haer yemant anders te be-

minnen, ofte dat fijne ontrouwigheit door

een nieuwe liefde wierd veroorfaekt. Ha

!

Me-vrou, viel'er Kereltje fchielik tuflfchen,

alnjt op Artem'idorus denkende; ik ftelle geen

gelijkheit tuflchen dele twee dingen: want

een man die een vrou verlaet , om een ander

te beminnen; ofce een vrou, die, door een

nieuwe vryery , haren minnaer de fchop

geeft, doet een vry fmadeliker fake, dan ofte

fijne liefde allengfkens verminderde. Voor

my, hernam Lyjkorts, *k ben niet van u ge-

voelen, en *kwect niet wreeder, noch niet

laftiger, dan wanneer men, fonder cenige

vremde oorfaek, fiet verfterven 't vier dat

men had ontfteken; want in luiken ftanr,

weet men niet wat doen , om diergelijken

min-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



4t

C L E L I E,
minnaer te behouden : 'k heb een vriendin ot
hadr, dicdefe voorval gebeurde, dewelkeom hare droefheit uyt te drukken, my d
klugftigfle dingen feyde van de wereit; xvant
leydefe eens, ik ben de lelve die 'k was, toei
hy. over wie ik klage. mv dapper beminde
mijnen fpiegel en mijn oogen leggen 't my ; en»
al de gene die by my komen beveiligen dooi
hunne liefkooferyen dat ik my niet bedriege.
ic Ben foo foet, en foo getrou als ik oyt ge«
weeft heb, minder gaeuwigheit heb ik niet; en
ondertulTchen is hy de felve niet, die hy was.
Noch, voegde Per by in lure gramfchap, in-
dien eenig beminnelik Perfoon, hem my had
ontftolen, zoude ik den trooll hebben van er
te haren, ik konde hondert dingen vercieren
omfe fpijc aen re doen : 'k zoude felf denken

,

datle hem door liefkofery had aengehaelt; dat
de nieuwigheit hem bekoort hadde,dat hem,
by verloop van rijt, fijne ontrou mocht be-
rouwen, en dat hy my wederom zoude by.
komen. Maer de faek zijnde, geiijkfe is , zou-
de men leggen, dar hy vergeren heeft te min-
nen

,
en dat 'et hem niet meer heugt bemint te

hebben. Dus weet ik niet wat te maken, nochom de liefde in f.jn hert re herftellen , noch'om hem meterndtehaten
. fchoon ikwel weet,

dat er niet fmadeliker is. als op defewijfeaf
te laren re beminnen

: overmirs men nootwen-
digmoet valt fteilen, dat ik geen krachtige
beva l.gheden hebbe, dewijl ik niet kan be-
houden, een hert welk ik had gewonnen, en
dat niemantmy ontneemt. Naer dit, vervolg-

de
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IL BOE K. tii
de tyftcoris ,dunkt my niet, dat ik u yet meer

behoef re feggen.om mijn gevoelen ftaendete

houden, aUbo de klachten van mijne vrien-

din, die 'k heb verhaeit, alle mijne redenen

behelfen. Indien gy'er geen betere hebt, her-

nam BeteliJeAsW my licht vallen u t'overwin*

nen ; want 't is leker , dat 'er tuflchen defe twee

foorten van ongetrouwigheit geen gelijkenis

'can gemaekt worden. Men mag fich inbeeU

ien, dat, die ophoud te beminnen, fonder

•en nieuwe liefde aen te gaen,'t niet en doet.

Jan mirs hy in 't hooft gekregen heeft fekere

omfichtige wijfheit, welke hem diers mackt*

dat dele hertstocht een fwakheit is : ofte dat

hy,. zijnde van defe lieden die nergens duur

hebben, fijne eygene overwinning hem ver-

veelt. Soo dat, om wel te redenkavelen, me»
mag feggen, dat diergelijken minnaer fich

onwcerdig maekt de verachting van die hy

verlaet, fonder dat men echter eygenrlik kan

feggen dat hyfe veracht: want ophoudende een

Perfoon te beminnen, fonder een andere te

vryen, fiet men dat hy de liefde in 't alge-

meen veracht, en nier de Perfoon die hy ver-

laet in 'r by fonder. Maer voor een minnaer,

die een nieuwe liefde aengaet, daer is niet

fmadiger. niet wrecder, noch niet gevoeliger.

De teederheit des herten wort'er gequetft,

't raekt de eer : en men lijd eindelik al

*t gene men kan lijden, 'k Srae wel toe, dat

die andere foort van ongerrouwigheit hard

valt; datm'er geen raet toe fier: en dat 'et

feer billik, en heel natuurlik is te hateJi

al
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ti4 C L E L I E,
al w,e aflaec re beminnen, 'k Bekenne felf
Itoure ik. dat men een van defe minnaers

,

öie t Jaren re zijn, meer behoort re haren,dan een rechten vyanr, die u haer gelijk eyhem harer; en die u noyt hebbende beminr,u ren minlten nier heefr verraden; maer ren
laerften m defe gelegenrheir konr gy in 'c her-
te mer hebben, al. haer regens hem. en opu felven. In 'r regendeel

. d'andere (lag van
ongerrouwigheir, brengt nier alleen in 't her-
re, eenen liaet regens u, en regens uwen
mmnaer; maer, ^t genekt alderNvreedfte is.
mmne-nijt

, verwoerheit , en felfs fomriits
onrechcveerdigheit en wreetheir ; want wat
middel om fich uyr de handen re fien ruk-
ken, een herr dar ons leer weerris. fonder
te haren

,
nier alleen hem die 't aen een ander

geeh, ,naer ook die, welke her wcrr peee-
ven. Ten minften weet ik wel, dar ik vrou-wen heb gefien, die alle bruyne fchoone ha.
teden

, om dar eenige Juffer , die fwarre
oogen, en bruyn hayr fudde, haer eenen
mmnaer had oarrrokken. En inder daet.
c valt ganfch hert om fien, darm' een ander
Perfoon meer acht als u, en dar men onwiffe
gunlten voor fekere verlaer. Boven dien, hoe
moeyelik is 'r re denken, dar dien minnaer u
aen l,jae laerile meefterffe op offerr, en dathy er vertelt al de gunft die gy hem hebt ec-
daen,omie te verplichten noch meer re doen.
Voor my 'kgeloof.dat defe flag van droefheit
de reden foo geweldig betoert, dar, al-hoe-wel
het ichandeliker fchijat, darm' een Perfoou

fonder
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n. BOE K.
fonder verdiend vooru ftrelr^men liever heeft
dat de faek dus uyrvalle, op dar men ren min-
ften den rruoll nebbe, indien defe voorval
ruchrbaer \vort,dat yder hem iaOere, die foo
quaiik heefr weten te kiefen. Maer. anrwoor-
de Lyfionsygy moogtnoch hopen dat den on-
trouwen , die in liefde niet heel ongevoelig is

geworden , bedaren » en ror u wederkeeren fal

;

in plaets dat loo het een van die minnaers is,

welkers vier is uyrgeblufcht» wat z<)udgydoen,
en wat kondet gy doen om *et weder r'ontfte-

ken? Niecs, hernam ftrafFelik Bere//Je p'wanx ik
verklare u, dar wie ophield my re beminnen,
noyt van my beminr zoude worden. Maer had
gylievereen ontrouwen, die her wiert uyrftaet-

fucht. hernam Inder waerheir , anr-
woorde £a'e//fe, *r is met d'ontrouwigheit aU
met de doot, want op wat wijfe Jat men rterft,

*t valt altijt geweldig hard te fterven. 'kMeen
evenwel dat ik eenen fta et- Tuchtigen ontrou-
wen veel eer zoude vergeten , dan d'ongetrouwe
van dewelke ik koom te (preken. 'kZoudefe
echter fecr verachten ,voegdef'er by, maer de-
wijl ik foo veel niet had te vreefen dat hy mijne
gunften ging verrellen aen 't Geluk, als een an-
der aen fijne meefterlTe , zoude ik altijt minder
quelling hebben. Maer, hernam ik^ zoud gy
goer vinden, dar men u om d'eer verliet .^Geen-
(ins, antwoordefe, want de liefde tot de eer is

niet ondrageHk , mcr die rot een eerlik Perfoon

;

en,bm geen njt te fpillen met onnuttclik van de
ongerrouheirrefpreken, weet dat ik noyt zou-
de konnen goet keuren, dat men my verliet.

jac
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2i6 C L E L I E.
jae lelfs niet om fija eygen leven te behouden.
De fchoone Berehje heeft gelijk, feyde toen
Artemtdoruj ; want eindelik, d'ontrou kan
noyt ontfchuldigt worden. Gy fpreekt'er vry
flaeurjes af, voor een man diele geproeft heeft

»

antwoordefe , een blos krijgende : want voor
my,'k verklaer dat ik niets, foo onbillik, foo
fiioot, foo vuyl.foo onweerdig voor een edel
genioet, noch foo ftijdig tegens de deugt were.
Ten minften, feyde ik half lacchende, zoudgy
foo veel quaets niet feggen, van de onftant-
vaftige fonder ergheit,die gyflus foo bevallig
by de wirjes hebt vergeleken, 'k Beken *t, fey-
defc

: maer om u niet te vlcyen , en om u niet te
bedriegen , foo meninrijrs die enkele ongefta-
digheir, van de welke gy wilt fpreken, niet en
veriaet, is 'teen groote gefteltenis tor d'ontrou-
wigheif . Hierom vind ik altijt feer raedfaem ,die
foo haefl: als men kan te verfaken: want om
niets te verbloemen, alle onftantvaftighcit is

een gebrek. Maer noch onder d'onftant-
vaftige, Philofuccy welke mifhagen u
meell? de Gemaekte, hernam Berebfe. Maer
zijn 'er van die flag? hernam ik, want ik ver-
feker u , dat de weynige onllanrvailigheit die
'k hebbe, ik die ter goeder trouwe heb;
'k denkfe nier te krijgen alsfe my aenkomt,
en wanneer ik van liefde verander , is \ inder
daer , om dat 't gene my behaegde

, my niet
langer behaegt, ofte dar 'een ander my meer-
der behaegü. Al de werelt hebbende gc4ac-
chen, om de maliigheit van mijn feggen, be-

weerde Berelife dat cr gemaekte onftanrvaftige

waren ,
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II. BOEK. 2;7
mreriy dewelke alleenig om degeeftigc, de
geneuglike, en de wel-levende te fpelen, hun
geliercn nu defe, dan gene re beminnen . Ton-
der ander voornemen als om in weynig rijt,

veel lams plat te loopen , en in verfcheyde
plaerfen van *er te doen Ipreken. Maer'k ver-
feker u, voegdefer ganfch bevallig by ,dat ge-
lijker jonge lieden zijn, die hare eer ten deele
ftellen in 'r weren van alle geringe nieuwighe-
den ; in half wel , ofte half qualik te fmgen alle

liedekens die nu in fwang gaen ; en in 'er

fak te hebben alle aerdige ofte flechte boerte-
ryen, die men in vers ofte in profe befchrijfr;

zijnder ook, dieeenen roem ftellen, in fiik-

Ifloyerijrjes te gaen feggen, regens alle,diem'er
waerfchijnelikfeggen mag, en die fonder liefde

en fonder onftantvaftigheirjeeuwelik gaen daer-
feniet te doen, noch daerfe felfs geen groot
vermaek hebben. En alfoc defe lieden hun gela-

ten te wefen,'tgeenfe nieten zijn Jiaet ikfenoch
meer als d'andere onftantvaftige : en ik zoudefe
geerne in de ry der ongetrouwe (lellen. Maer
hernam ik , indien allerhande onftantvaftigheit

uyt|de werelt ware gebannen, zoude yder man
in al fijn leven maer een vrou moeren aenl'prc-

kcn, en niemant prijfen alshaer, 'twelk mijns
bedunkens voor veie lieden feer verdrietig zou-
de zijn. HdlZeftocfarpSthtrnzm Bercltjcgy neemt
de faek te hoog op , want daer is fekere geeftige

beleefrheit inden ommegang geoorlofr^ welke
gedoogr , dat gy alle fchoone prijft ; dat gy noch
woeft^noch domenzijt; en dat gy nu de bruvnc,
€n dan de blanke mcugr prijfen; mits de fchoon-

heit
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C L E L I E, ?
heit inder daet , op wat wijfe datfe haer veiv
toont, over al prijfelik is. Maer d'algemeen
belceffhcit en d'onftantvaftigheir zijn fee

verfcheydene dingen : want een al om beleef

man » brengt in 't hert van al de werelt eei

gefteltenis om hem te beminnen en te achten
cn een man die fijn werk maekt van onftant
vaftigheit, gelijk ik 'er kenne, brengt al fijr

leven toe, met te feggen 'tgene men niet ge
looft, met lieden te prijfen die hem laken,
met ahijt naer eenig ding te grijpen, fondei
yets te varten, met alrijt re vechten, fondei
overwinnen ; en met te beminnen , fonder be-

mint te werden. Dies bevintmen, dat die
aldus gefmt zijn al de moeyelikheden der lief-

de lijden , fonder hare vermaeklikheden te

genieten; en datfe, na haer herr, van hant
tot hant, te hebben laten wandelen : gedwon-
gen werden felf te bewaren foo gekneuft als 't

is. mits fy niemant meer vinden, die 't wil
aennemen. 't Ganfche gefelfchap hebbende
gelacchen, om 'tgene Eerelije feyde, verklaer-

de ik openbaerlik, dat ik my wilde beteren,
wegens die halve onftantvaftigheit, da er men \

my mede befchuldigt: en dat ik beloofde ofte \

eenen halsfterrigen minnaer , of ongevoelig te

werden. Hierna feyde Ph/lomce bevalliglik,

datfe geloofde, ik meer gevaer liep van *t

laetfte , als 't ander te werden , en dat f'er

(ich mer my over verheugde : waer mede fy

op ftont, en 't gefelfchap zijnde gefcheyden,
bleef Berebfe in ongelooflike moeylikheit.
Want al-hoc-wel datfe veel aengename dingen

had-
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II. BOEK. ij9
hadde verhaeir , had fyfe veel eer gefeyt doo*'

een verborgen belang, darfe nam in de faek*

van welke ly had gefproken, alsuyr geneugte*
foo datfe, tocnf'er alleen vond, een wondere
quelling voelde, Sy herlas den wreeden brief,

diefc had ontfangen, en Te vond 'er inibovele

ftof van droefheir, datfe den ganl'chen nacht
overbracht fonder flapen. 't Geen 'er in die hee-

Ie voorval mceft quelde, was dat Artemtdorus

*C vernieuwen der lietdc van Cltdamire voor
haer had verborgen gehouden; want darm'er
feyde van de genegentheit diefe felf defea

Prins toedroeg, alfoofe haer heel onnoofel
voelde, ontruften 'er fulcx niet te feer. Sywa»
ook dapper geftoort op TeriUes : door dienfe

geloofde dat hy 't was, die ^t pacxken , door
haer ontfangen , aen Artemtdorus , had beftelt:

fy vreefden ook, dat defaek eenig moeyelik
gevolg mocht hebben ; maer immers fy was
nergens meer voor beducht, als d^iCitdam/re

mocht weder winnen 't hert datfe verloren

hadde. Cl/damtre van harer zijde vreefdc ^ dat-

fe haren ouden minnaer Eereitje niet zoude
konnen ontnemen : maer ten minften hadfe
groot vermaek in te denken , datfe hare Tegen-
vryerfle quelling aendede. Voor Artemtdorus

^

hy was heel ongerufl: , en feer beteurert:

^wantin de gedachte die hy had, dar 'et Te.

rtUes was , die hemden vreefleliken brieffond

,

die hy Bereltje had gegeven , wiert hy ganfch
mistrooftig aen hem verplicht te zijn ; en
uyt cdelmoedigheit gehouden te wefen geen
gelaet te toonea van te gelooven, dat hy

//. Deel, LI hem

m
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«40 C L E L I E,
hem dien trek gefpeelc hadde. Vorder de
ininne.nijt,dien hy in de geeft van ^(re//> had
gefpcurt^ dede hem de gevolgen vreefen,
jae felfs de genegentheit van Cltdamtre maek-
ten hem ongeruft. Echter waren Vr oogen-
blikken, in de welke hy niet al te droef
was, datfe haer fag in ftaet om op hare
beurt te beproeven, hoedanlgen fmert het zy

,

te beminnen, fonder bemint te werden. Maer
ten laetften, om foo haeft ik kan dit lang ver-
liael te eydingen , ArtemidorHs ging des ande-
rendaegs by Btreitfe vragen watfe begeerde

,

^athy zoude doen. Eerftelik, feydefe . verftae
ik.datgy niet laet blijken tegelooven datTf-
rtUfs u dit pacxken heeft gefonden, 'k verftae
boven dien, dat gyC//^am/r<r fonder haer eeni-
gen ovcriaft te doen, een openbare onheuf-
heit bewijft, die u eencn dekmantel zy, om
haer noyt in 'er huys te gaen befoeken, ofre
omfe elders aen te fpreken. Aengaende vaa
haer in 'er huys niette gaen befoeken. hernanv
ik, en van mijn leven haer niet aen t€ fpre-

ken , ftaeik blijdeliktoe: dog haer een open-
bare onheufheit te bewijfen, is, mijns bedun-
kens . niet billik my te bevelen ; overmits
*r welvoegen niet te feer toelaet, dat een
eerlik man diergelijken fake mag doen.
'k Weet niet , antwoordc Bcrelffe, ofre het
welvoegen toelaet , maer ik weet wel,

dat 'et de liefde begeert, dewijl ik 't wil.

Want eindelik, wat fckcrheit kan ik hebben
van uwe genegentheit, foo gy my in dit geval

aict gehoorfaem zijt? Gy vect, voegdef'er
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II. BOE K. 241
by , dat gy naeuwlicx hebt konnen befluyten

d'ontrouwe Clfdarmre te haten; hoe Tal ik

dan konnen vcrfekert zijn , dat gy my lan-

ger fult blijven beminnen, nu fy'er aenfteit

als offfe u beminde. Maer, Me-vrou, ant-

woorden 'er Artemtdorus , indien ik lbo Twacr-

lik hebbe konnen nalaten d'ontrouwe Clidamf-

re te beminnen, hoe begrijpt gy dat ik zoude
konnen ophouden de getrouwe Berelife te

beminnen? Wat 'er van zy,feydefe, 'k begeer

defe getuygenis uwer genegentheit: maer,
Me-vrou , antwoorde hy , 'k weygere het u
niet volkomelik, maer ik bid u eenige da-

gen t'overwegen, ofte gy u felven niet fult

beledigen , my verbindende dierwijfe aen

te gaen. Want Tertllcs en Cltdamire, die

eenigen tijt herwaers famen fchijnen wel te

ftaen, fullenniet laten» foo iknaer u begeeren

handele, gevolgen tegens u daer uyt te trek-

ken: hierom , indien gy my gelooft , fult gy u
vernoegen met de verfekeringdie'k udoe, van

C/fdamitc noyt in'er huystegaen befoeken, van-

feover al telchuwen,van'ernier aentefpreken,

en van u eeuwelikte beminnen. HtiUrum/doriiSf

hernzmHere/ijè, van gramfchap root werdende,

gy zijt al te voorfichrig voor een minnaer;en

indien 't my op mijne beurt in *t hooft fchiet

voorflchtig te zijn, fult gy fien datdevoorfich-

tigheit endeliefde nietrewelover-een-komen

:

endatfe bequamer zijn om den andere te vernie-

len, dan om fich in een en 'tielvc herte t'on-

derhouden. Maer. Me-vrou, hernam den Prins,

wat feg ik dat u behoort te vergrammen? wat

L 1 2 doe
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4

<loe ik dat uwen toorn kan verdienen? Gy ver
fchoont u te veel tuiTchen Citdamtre en my,
amwoordefe, en dat kan ik niet verdragen,
Ondertuflehen , indien ik foo forgvuldig ware
om Tertlla niet te verftooren, ais gy bekom-
mert zijt om Citdamtre niet te vertoornen, zoud
hy my niet lief hebbe , ofte daer over geftoort
zijn. Maer,Me-vrou , hernam Artemtdêrus ^tX^x

gy van mijne genegentheit niet verfekett, en
kond gy vermoeden dat ik d'ontrouwe Citda-
tnire noch zoude beminnen? 'kGeloof eygent-
lik niet dat gyfe bemint, hemamfe, maer in-

dien gy en ik famen eenig gefchil hadden , bou-
de ik't niet onmogelik,dat gyfe niet weder kond
beminnen. *k Begeer dan dat gy't foo by haer
verkerfr, dat'ergeenheelcn aen zy, en ik nim-
mer de droefheit mag hebben, van u weder te

fien dragen uwe eerfte ketenen. Niet,voegdef'er
by, dat, indien ik u konde haten /k niet behoor-'
de te wenfchen , dat u dit ongeluk overquame :

want ik weet niet fnooder, niet verachter , noch
niet onweerdiger voor een man, die 'thertc

groot en edel heeft , als met een ongetrouwe we-
der aen te fpannen; cn fich in ftant te ftcllen

om ten tweedemael bedrogen te worden.''k Ver-
feker u .Me-vrou, ztifwoorde Anemtdenij, dat

ik geen noot heb van die wreede voorval : cn
dat ik niet meer ongelukkig zijn fal , dooreen
ontrouw Perfoon, indien gy'r niet en wort. Maer
waerom . hernamfe, geneert gy dan mijnen geeft

niet van de fwakheit die 'k hebbe, dewijle gy my
genefeude.u over Clidamire zoud wreken? In-

dien *t konde gefchieden , fpnder foo wel tegens

u
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ir. BOEK. 14J
u , als tegens mijn felven aen te gaen , antwoor-

de hy, 'kzoud'et blijdelik doen: maer noch,

eens ,Me-vrou , bedenkt wertgene gy my be-

veelt, en houd voor vaft , dat iku alrijr , en dat

ik Clidamtre noyt fal beminnen, fchoonfe my
meerder beminde , dan ikfe oyt heb bemint.

HaI ^i-tetmdorus y hernamfe, gy beraetflaegt

te lang over een ding dat my moeyelik maekr.

Metfe dit feyde quam Cltdamtre in, foo dac

dele praet wreedelik wiert geftuyt. Ondtr

tuffchen Artemidorns meenende Bereitje te

yerplichten , ging henen: dog alfoo hy't

niet doen konde fonder dicht voor by C/'/i^-

mtre te gaen, had hy de ni.icht niet, vanfe

niet beleefdelik te groeten , 't welk Btreisjt

r-^f niet te feer behaegde. Niet ofte fy wift wel ,

dat hy niet konde laten haer te groeten:

maerfe geloofde met reden, dat hy, naer'tge.

ne datfe hem quam te feggen, 'twel flechrer»

en met minder beleefrhcit behoorde tc doen.

*c Viel 'er felfs onmogelik de quelling harer zie-

le te verbergen, en Cltdamire diel'e merkte,

en aenlag ais een loutere vrucht van den

brief, diefe haer had doen fchrijven, be-

gon 'er loofelik te perffen , om *er d'oorfaek

af te feggen. Als gy my fult geleyt heb-

ben , die der blijdfchap die 'k in u aenge-

fichte fie, hernam koeltjes Berei/fè, fal ik

u mogelik feggen, die van de fwaermoedig-

^eit, welke op 't mijne blijkt. Inder waer-

^eir, hernam Citdamire y indien 'er blijdfchap

fchijiit in mijne oogen , verraden fe my.want,

federc het verlies van Telefts, vind ik geen

LI 3 oixï'
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544 C L E L T E,
Hof omfe te hebben. Om met u in gelijke op
rechrigheit te handelen . antwoorde Bereiijè

verfeker ik u ook, dat indien 'er droefheic ij

in de mijne, het verleyders zijn die u bedric
gen. Maer fufter, hernam Cltdamire, 't zou-
de vry min waerfchijnelik wefen, dat ik, naer
't verlies van Telefis , blijde was, dan het is,

dat gy eenigedroefheit hebt. Daer zijn foovele
waerlchijnelike dingen , die niet waer zijn, i

hernam Bercitfc, en foo vele ware dingen, die <

niet waerfchijnelik zijn , ik niet geloof dat j

ik van uwe blijdfchap behoore t'oordeelen, ^
door de reden , die gy bybrengt. Niet , voeg- !

def'er by, dat naer fuiken man, als gy had,
verloren re hebben * men niet vrcmt mocht
vinden, dat gy'er aireede ren vollen over
gerrooft waert ; maer immers , als men een
gaeuw verftant , een friflfe jeugt en groote
fchoonheit heeft , heeft men lelden lange
droefheir. Indien fulcx is , antwoorde C//-

damtre^ dewijl gy gaeuw, jong , en fchoon
zijt , en dat gy niet dan een broeder heb:
verloren, toen ik een man verloor, heeft 'et

grooten fchija , dat gy beter getrooft zijt,

als ik. Alfoo ik een broeder verliefende,
ook een vrient verloor, antwoorde Berdife^
heb ik miffchien fijn verlies meer gevoelt,
dan gy't voelt: want, om van de faek in 'c

algemeyn te fpreken, een man verliefende,

verlieflmen een meefter , die dikmaels vele

aengename dingen verhindert ; en 't ware
niet onmogelik , dat ik over 'r verlies van
Tdcfis langer bedroeft zoude zijn , als gy.

$on-
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II. BOEK. 14^
Sonder t*oiiderfoeken ofre het onmogelik wa-

re, ofrc niet, hernam Cltdamire van fpijt root

werdende , weet ik wel , dat TcUfis ganfch

geen deel heeft aen de droefheit die in uw*
oogen is. En fonder t'onderfoeken , hernam
Bereltfe , ofte gy reden hebt om te fpreken

gelijk gy doet, weet ik wel dat de blijdfchap

' die in d'uwe fchijnt, daer niet in behoorde

te wefen ; en datfe niet al te wel gegronc is.

'k Verfeker u , hernamfe , indien ik blijde

ben, heb ik 'er reden toe: en ik verfeker u
op mijne beurt, antwoorde Bereltfe, dat in-

dien ik droefheit hebbe, ik 't wreken lal op
diefe veroorfaken. Hoe gclloort dat gy zijr,

antwoorde Clidamire mcr een heel trots lach-

je, ben ik bereyt u in uwe wraek te dienen s

gy fult'cr ook in dienen , hernam Berel'sfe

met een fcherpe ftem ; want wcfende 't ge-

ne wy zijn , hebben wy foo gemengde be-

langen, dat menfe niet zoude konnen fchey-

den. Segt my dan wie uwe vyaiiden , of-

te vyandinnen zijn? hernam Cltdamtre. Gy
fietfe alle daeg, antwoorde Berelife ^ 'k be-

fd iioeffe u niet te noemen; en *c fal genoeg

wefen Met Bereltfe wilde voorrgaen

quam Apkranor in de kamer van defe fchoo-

ne dochter, om*er te berichten dat den dap-

peren Prins van Agrigenren , geduurende

den velt-tocht, fijne vyanden foo had gefla-

gen, datfe gedwongen waren geweeft vrede

i te verfo^ken ; en datfe geteekent was : daer

"f by voegende, CUdamtre en haer aenfpreken-

dcj datfe dateiik moften gaen by de Prin-

Ll ^ ^effe



^4^ C L h L I E,
SefTe philoHtce-y vorders feyde hyCt een dee
van de articulen van het rra^aet. fonder dat
fe hem Hoorde: yder in't byfonder hopende
dathy niet laten zoude, haer van dat der ec
vangene te fpreken. Maer Aph-anor hield
voor vaft, fy wel wiften dat men in alle vre-
de handelingen, vry laet alle die eeduurcndc
den oorlog ^ijn gevangen, en hy fprak'er
niet af. Soo darfe beyde gelijke nieufgierigheit
hebbende, om re weren een arricul, daerfe
echter geen gelijk belang aen hadden, fpra-
kenfe op eene rijr, om de fclve faek te vra-
gen. Maer merfe hoorden \ gene fy vra eg-
den kregerifè een blos; fy wierden te minne-
iiij^'g<-T

, enfe hateden fich te meer : en om
hare quelling te voltoyen . antwoorden 'er
Aphrumr datmen al de Gevangene zoude vry-
laten. *r Is waer , hy voegden 'er by, dat den
Prins van Agrigenten. aen hem diedefe rijding
quam brengen . had belaft ,denPrins Artemido-

re leggen, dar hy hem , gelijk hy aireede
had gedaen, fijn hof tot een berg plaers aen-
bood, en dat hy hem befwoer daer re blijven,
tot hy met den Prins van Leonre was bevredigt.
Dog na hun defe fwakkc hoopgegeven te heb-
ben . voegde hy'er by, men niet geloofde dat
defen Prins zoude aenncmen 'tgene men hem
voorhield, teroorfaek van'rmifverftanrdat'er
was tuflchen den Prins van Agrigenren. enden
Prins van Leonre. Diej Berelijè en Clidamtre

voorfiende , dat defen Prins zoude ver-
plicht worden te vertrekken, waren f

'er

beydeom bedroeft; enfe hadden, 'ken weet hoe-

danig
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it; b o et kt; inr
danig gemengc gevoelen, 'twelk naer blijd-

fchap fmaekre » yder denkende dat dit af-

, wefen hare Tegen-vryerfle zoude fmerren:

maer, om de waerheic te feggen, *twas geen
gerufte , noch geen langduurige blijdfchap.

Ondertuflchen allbo ^^/?r/»;/!?/' hard aenhield

, om datelik by Phtlontcc te gaen, en datfe

hem niet durfden feggen, datfe toen niette

wel gefint waren , om iamen befoek re doen

,

moftenfe hem gehooriamen. Dog naer die

Prinses gaende , fprakenfe malkanderen niet

eens aen, tot dane by *c paleys quamen.
Clidamire» willende toen Berelife fpijt aen-

doen, en haer recht gevoelen ontdekken

^

vraegden 'er ofte fy niet oordeelde raed-

faem te zijn , datfe den Prius Artemidoms liet

begroeten: want voegdef'er by met een uyter-

lik-fchijnende eenvoudigheit, alfoo hy myge-
duurende mijne droefheit heeft befocht, dunkt
my 'twelvoegen eyfcht, dat ik hem gelijke

beleeftheit bewijfe. Soo hy inder daet moet
^ vertrekken , hernam Berelife ^ meen ik dat

gy niet qualik doen zoud , te plegen 't gene

gyfegget; maer indien hy niet henen gaet,

geloof ik gy beter doen zoud ganfch niet met
hem te verkeeren, naer de dingen die tuffchen

u zijn omgegaen. *k Verfeker u, hernam loo-

felik Cltdamtre , dat indien ik hem niet al-

tij t in u kamer vond, 'k niet zoude droa-

men, hem die heufheit te bewijfen , maer

alfoo 'f welvoegen niet toelaet , dat ik u niet

befoeke , heeft 'et geen fchijn 'k my ingevaer

zoude dellen om van foo een Prins als Arte-

LI 5" ini-



24» C L E L I E,
midorus oabelecft bejegent te worden. *k We
niet ofte ik wel redcnkavele, antwoorde B
relife, maer ik meen, dat 'et noch beter wj
re

, gevaer re ioopen van qualik bejegent t

worden, als van den achterklap onderwoi
pen te zijn. Aengaende den achterklap, hei
nam Chdatmre^ die vrees ik niet te feer
want als men weet dat menfe niet verdient
moet men fich geruft ftellen. Gy zijt hee
gelukkig, antwoorde Bereltfe, foo bezadig
van geeft te zijn : daer na gingenfe bin
nen by Phtlomce^ alwaer al de werelt ver.
heugt was. Maer fy hadden ^er naeuücx
een uyrtje geweeft, ofte Artemtdoruj quara
defe doorluchte Prinfes betuygen , 't deel
dat hy nam in^t vernoegen datfe hadde,over
foo heerliken uytkomft van den Prins vaa.
Agrigenten : vorders betuygden hy 'er hoe
feer hy fich aen d'edelmoedigheit van de-
len Prins verbonden achte. PWUomce antwoor-
de Artemidorus hier op naer hare gaeuwi<»-
heit, en gewoonelike beieeftheit: waer na den
wijfen CUodamas gekomen zijnde, beftont hy
Pndomce in 't geheym te fpreken : want alfoo
defe man uyt eenderoudtfte en aenraerkelik-
fte huyfen van Agrigenten was, en wiens ver-
ftant, deugt enïgoetheit, hem leer aenfienelik
maekre, liet hy fich meer als yemant anders
gelegen zijn aen *t welvaren der vrede die zijil

Vaderlant zoude genieten. En indcr daet,
naer aen Phdomce gefeyt te hebben verfcheyde
dingen diefc diende re weten

, begonde hy
hoogelik te prijfen den Prins van Agrigenten,

die



II. BOEK. t49
die al de werelt te kennen gaf, dat hy geea
oorlog had gevoert als oin vrede te maken; en

niet uyc enkele beweging van ftaet-fucht : daer

by voegende, dat hy waerlik was den Vader
van fijne Onderfaten, dewijl hy hunne ruft (lel-

de voor 'cvervolgen van eenen oorlog, die hy
l'fijner eere hadde konnen doen duuren, indien

hy de nuttigheit van't gemeen niet boven fijne

byfondere heerlikheit geacht hadde. 'c Is

waer, vervolgde Cleoditmas^ dat, om met re-

den te fpreken, dat een Prins veel meerder lof

verdient, door den overvloet in fijnen ftaet te

behouden , als door dien van fijne Nabuureii

te vernielen: en dat 'et veel fraeyer is 'tbloet

van fijne Onderdanen te fparen ter oorfake

van de billikheit, en fachtmoedigheit , als uyc

een drift van eer en llaet-fucht dat fijner vyan-

den te vergieren. Al de werelt 't feggen van

Cleoditmas hebbende geprelen, en de lof die

hy den Prins van Agrigenten had gegeven toe-

ftemmende, verheugde men fich met Philo»

mee, en vervolgens met Artemidorm : want

alfoo'er in de kamer van PhiloHice geduurig

volk uyt en in ging, ftondt het gefelfchap,

ja men had felf de vryigheit om van plaerg

te veranderen. Soo dat 'er noch man noch

vrouw en was, die aen Artemtdorns geen com-
plement dede, uytgenomen Bereltfe en Cltda^

tn/re, die de macht niet hadden, om te gaen

feggen, datfe hun verblijden» over een faek

die haer inder daet bedroefde. Mier alfoo

Eneitfe niet begeerde, dat hare fchoon-fu-

fter hare raoeyelikheic merkte , jae datfe

LI 6 felfs
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l^o C L E L I E,
felfs met vreugde focht haer fpijt te doen
gingfe by*er, en haer foerjes aenfprekende
leydefe

, voor een Perfoon die voorgenomei
had Artemtdorus te befenden , om fich me
hem te verheugen , verhaeft gy u niet te fee
met hem te feggen, dat gy heel blijde zij
over fijne vryheit. 'k Verwachte dat gy m)
de weg weeft, hernam Chdamtre, want ik
geloove dat gy u ten minften foo veel als ik
laet gelegen zijn aen'tgene defen Prins raekt:
maer alfoo gy miflchien gelooft, dat ik ter
oorfaek van die ^k u ben d'eerfte behoor te
Ipreken gae ik henen: en inder daet ging Clt-
dam$rc, fonder d'antwoort van Bereltje te ver-
wachten , by Artemtdorus^ die niet verre van
'er ftont, en dede hem een feer verplichtend
en heel geeftig complement. Artemtdoms niet
durvende voor foo veel volcx haer geen be-
leefde antwoort te geven, bedanktefe voor
c gene fy hem feyde. Maer alfoofe hare
fchoon-fufter wilde fpijt aendoen, maekrefe
'f foo, dat, al-hoe-we/ hyfe niet lang focht
te fpreken, fy hem ook regens fijnen dank
dwong haer meer als eens t'antwoorden: in-
voege het Bereitfi, die niet verftont watfe fey-
den, wonderlik fpeet. Artcmtdorus, die de
teer gevoeligheit van haren geeft kende, wil-
de by 'er komen, foo haeft Cltdamtre van hem
1^' ^^^^^^ vermijde hem te fpreken, enfe
dede hem in 'er oogen foo wel fien dat'et haer
fpeet, hy ten uyterften bedroeft was. Hy
bleef echter foo herdnekkig in 'er te volgen

,

ên infe van plaets tot plaet* te foeken , dat

hyfe
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IL BOEK. t^i
hyfe eindelik vond leggende in een venfter

,

Idie 'c uytficht had over den Hof, dies ging
Hjjhy leggen in de venfter nevens de hare, en
reen flip van haren tabbert vacrende orale te

\ wederhouden» feyde hy . wel wreede Berebfe

fult gy my eeuweiik fchuwen; en terwijl al de
werelt fich met my verheugt over een faek
die my bedroeft, fult gy'er u nier over be-
droeven om my re vertrooften. Gy denkt
dan aireede met Cltdamire weder na Leonte
te trekken, antwoordefe ftrafFelik? ik denk
te fterven, wreede Bereii/è^ hernam hy, in-

dien gy op my niet beter gefmt wort: en ik

denk u te haten, en my te wreken, hernam
Berelij'e^ indien gy ontrou wort. 'k Stae toe
dat gy 'x. een en 't ander doet, hernam hy,
indien ik 't worde: roaer foo ik ook ftant-

vaftig en ongelukkig ben, beklaegr my, en
bemint my foo feer als gy my hebt belooft.

Philontce toen Berehjè roepende, konde haer
Artemtdorus voorts den heelen dag niet meer
fpreken , ook konde hy den ganfchcn nacht
niet flapen , foo verfcheydene gedachten ga-

ren hem, de fpijrigheit van Bereltjcy de vrien-

delikheit van Cltdamire^ en, fijne bekomene
vryheit. Niet dat hy, gelijk ik flus heb ge-

feyt, 'f met Cltdamtre wilde hervatten, ofte

dat hy Berelife niet krachtig beminde: maer
hem dacht niet, dat*et een eerlik man oyt

geoorloft was, de genegemhcit van een vrou
niwelik te verwerpen, 't zy datfe hem had
verlaten ofte niet: foo dat hy geen middel-

weg konnende vinden tuflchen defe twee din-

LI 7 gen.
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t^z C L E L I E,
gen, in d'uyterfte benaeutheit ftak. De vry-
heit die liy weder kreeg maekten hera ook
bijfter bereurert, w^nt foofe diende omhein

Cüdamire reverloflen, vervremdefe hem
van Berel/fe, fonder dewelke hy niet geluk-
kig konde leven. Voorts aen de zijde van
'r belang fijns gevals, voorfag hy, dar, indien
hy, naerde vryheit te hebben bekomen, tot
Agrigenten bleeF, hy te Leonte fchuldig zou-
de verklaert worden. Soo dat hy , 'tzy door
't belang van Serei/fe, door *t fijn, ofte door
dat van Cltdamirey 't gemoet feer bekommert
hadde. Sijne moeyelikheit vermeerderde ech-
ter noch door d'aenkomft van Tenlles: want
alfoo hy geloofde, dat hy 't was. dewelke
hem had toegefonden dien wreeden brief, die
hy Berelife had behandigt, konde hy hem niet
langer lijden: ea indien Bereltje hem aiet had
verboden de fake ruchtbaer te miken. zoude
hy niet hebben konnen laten hem .fijne «evoe-
ligheit te betuygen. Ondertuflchen,^ alfoo
Cltdamtre, door de dochter diefe had omge-
kocht, vernam, dat Berel/fe en Artcmtdarug
eenig kleyn gefchil hadden, trok fy 'er voor-
deel uyt, enfe fochtfoo behendel ik gelegent-
heit, om hem ten huyfe van Phdomce te fpre-
ken, dat hy 't in 't eynde niet voegelik kon-
de ontgaen. U te feggen , Me-vrou , wat praet
dat 'er omging, zoude my niet licht vallen:
want Artemtdorus heeft 'et noyt recht willen
vertellen , en Cltdamh-e immers foo weynig.
Maer men heeft echter uyt Cliditmire vrno-
men, dat Artemidoms^ fonder haer inder daet

fma-
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II. BOE K. i^j
fmadelik toe te fpreken » en foiider ganfch en
gaer af te leggen de heufheit die de mans de
vrouwen behooren te bewijfen, haer de ge-
oelikfte verwijtingen van de werelt gedaen
ad: en men heeft uyt Artemtdorus verftaen,

dat Chdcimtrey fonder hem eygentlik te feg-

gcn» 'k bemin u, fich ontfchuldigende Tde.
jis getrout te hebben, hem d'alderteederfte,

en verlieflle dingen had gefeyt. Inder daet,

*k fag defen Prins eens, en ik fag hem foo

bedroeft , dat hy 't my noyt meerder had ge-

fcherten. Niet dat hy Berelife met alle beden-

kelike vierigheit niet beminde; maer geloo-

vende dat Clidiimire hem lief had, bedroefd

de hem die voorval, mits hy vrcefde met
Bereltjè daer over in hapering te raken.

En *c wa» feker niet fonder reden ; want
voor een eerlik man, is^er weynig grooter

kommer, als van twee vrouwen, die den
anderen haten, bemint te worden, en die

echter verplicht zijn bynaer geduurig by een
1 te wefen. OndertulTchen was Berel/fè, heb-

bende vernomen den ommegang van Arfemi-

dorus met Citdcimfre^ door een der vrouwen
van Phtlomce^ dieper yets af gehoort had-
de# foo geftoort , dat 'er Artemuioms haer

WÊk niet van had gefproken, datfe, fonder yec

van hare fpijt te feggen, noch tegen Lv/x-

corisy noch tegens my , noch felfs tegens

ArtemidorHS , befloot , om 'er te wreken
over d'ongetrouwigheit , diefe geloofde

L dat defen Prins haer bewees , Tenliej

een weynig beter als naer gewoonte te

be-

r
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p 2^4 C L E L ï E,
bejegene. Maer, om u de waerheit te feg.
gen, beyde defe minnaers, waren over hare
wijfe van handelen, even verbaert:; want foo
ArtemtdorHs verlet ftont, te merken de koe-
ligheit diefe tTijnwaerrs beruygde te hebben»
was het TeriUes ten minden immers foo feer,
over de weynige foerigheit die hy vond in ha-
ren geeft. In 't eerft dacht hy, dat, voor-
fiende hoe Artemtdorus haeft van Agrigenren
zoude vertrekken. Bereltfe mee reden wilde
denken om hem aen te houden: maer alfoa
hy gaeu, geflepen. en minne-nijdig was,
merkten hy wel haeft dar de foetigheit die
Berel/Jehtm bewees, was een gemaekte foe-
tigheit, waer aen haer herre ganfch geen deel
hadde; foo dat hy veel minne-nijdiger wiert
als hy oyt geweeft had. Artemtdorus van fijne
kant, konde naeuücx twijffelen, ofte Bereiffe
Beminde hem geduurig, en dat de liefde diefe
hem toedroeg, nier d'eenige oorfaek was van
de foetigheit diefe aen TeriUes betuygde; maer
immers hy liet niet bewegingen van minne-
nijt te hebben, welke hem delen Tegen-vryer
deden haten. Aengaende hoeweife
geloofde dat Artemtdorus haer teederlik be-
minde, dewijlfe niet onmogelik hield, dat
de vlyeryen van Cltdiimtre fijn hert een wey-
nig troffen, hadfe een minne-nijt die haer on-
gelooffelike qualen dede lijden; en belangen-
de Cl/damire, fchoonle toen beminde, fonder
bemint te werden, en datfe niet feer behoorde
te hopen het te werden , Üerfe niet minne-
nijdig te wefen. Dies mag men fcggen , dat

de
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II. B O E 1^9
de minne-nijt noyt in eenige vryery meerder

gefpeelt heeft als onder defe: en dat echter

de minne-nijt noyt minder gront gehadt

heeft: want Ter'illes hadfe , Tonder dat hy ge-

loofde oyt van Bereltfe te konnen bemint wer-

den; Artemtdorus was minne-nijdig op TenlleSy

die Berel/fe hatede; Bereltfe was 't van CUdami'

re^ die Artem/dorus niet beminde: en CUda"

miré was 't, fonder dat 'er eenige redelilce

fchijnwas, datfe mocht wederwinnen 't herte

'r welk fy had verloren. Ondertuffchen baer-

den defe verfcheyde minne-nijden duyfenc

moeyelike vruchten, onder defe vier Perfo-

nen, en verhinderdenfe deel te nemen aen de

vermakeiikheden die de vrede volgden, op
d'aenkomll van den Prins van Agrigenten,

die wederkeerende , beladen met heerlikhcit

,

onifing de toejuygingen fijns volcx. Maer
ik zoude vreefen u door een tweede verhael

van de eer die men hem aen dede moeyelik te

vallen. *t Is ook de Hiftorie van Artemtdorus

^

en niet de fijne , die 'k u vertelle. *k Sal u

danfeggen, dat 'er, de dingen in defen ftant

zijnde, op eenen avont wierd gefpeelt in de

hoven van *r Paleys der Reufen, waer af ik ü
gefegt heb dat men noch foo heerlike over-

blijffelen fier. Wanr, hoéwei dit Paleys ver-

nielt is , beftaen de hoven noch , en fy wer-

den foo forgvuldelik onderhouden, dat aldaer

gefchiet de geneuglike wandeling van alle de

mans, en van al de vrouwen van ftaet, voor-

nemelik geduurende de fchoone Somerfche

dagen» alwaer men met vermaek de koelte

ga et

A
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C L E L r E,

gaet roeken, naer 't ongemak van de hittverdragen re hebben. Den Prins van aTh

fan M V'''"'^^^
geven de rijrkor^n.

-van Muficq m defen Hof, alwaer verfcheyd!pote Laenen zijn van Boomen die liea

Want alfoo de maen toen niet fcheen, endat de groote duyfterheit noch aengenaem,noch voeggehk is. in een plaers, alwaer foo

gen aen al de Boomen van de voomaemlle
Laenen; en aengaende d'andere, dacr waren
er geene als op de kruys-wegen, op dat degene die wilden 't vermaek mochten genie!
ren, t welk wert gevonden in te wandelen op
nare plaetfen, wanneer men genegen is fijne
finnen te vergaderen, ofte dat men yet geheyms
heet te feggen. zijnde van fuiken aert dat 'etmet kan gefegt werden . fonder van verwe te
veranderen Soo dat al de werelt, hebbende

d^n^H^r^"?''?' ^'^P''^' '^^^"^^ w^^den iaden Hof, die den Hof van de Reufeu hier.
ycier een dien avont derwaerrs ging. yjr/ems.

lieten er hun vinden nevens andere. Voor
jny» k fag noyr geneugiiker als defe wande-
ling; want defe lichten deden in dedichtieheic
van de Boomen en in de duyfterheit een won-
dere werking

, en dele menigte van welgemaek-
re i erionen. aie men maer ten halven fag.
öracnc voort een feer aengename verwarring,
en veroorfaekte oneyndige gevallen. d'Eengmg aen dcene, d'ander aen d'andere zijde.

Som.
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Sommige gingen als lieden» die Tochten 't gene

fy niet en vonden: andere hebbende gevonden

diefe fochren, laten neder op verfcheyde fit-

plaetfen die'er in defen Hof zijn, en fonder te

denken noch aen 't foet geluyt, noch om die

voorby gingen, onderhieldcnfe eikanderen»

den geeft lbo van alle andere faken afgetrok-

ken, gelijk offeinde ganfche werek waren

alleen geweeft. Men fag'er andere in 't te-

gendeel, die, nu aen d'cene. en dan aen d'an-

dere zijde gaende , deden blijken datfe foo

vele dingen, cn op foo vele plaetfen, te doen

hadden, datf'er nergens geéne hadden. Ook
waren 'er eenige,die, fonder oni 't gefelfchap

te denken, niet en droomden als aen de foe-

tigheit van derauficq, en die geruft toeluy-

fterden. In 't tegendeel fagm'er andere, die,

fonder 't fnaren-fpei te hooren ,
aengingen als»

openbare verfpieders, cn die daer ter plaetfe

niet fchenen te doen te hebben, als te let-

ten op 't geen 'er omging, en *s anderen

daegs te konnen feggen wat f 'er gefien had-

den. Daer waren 'er ook, welke, willende

doen gelooven dacfc eenigen aenüag en yets

te verrichten hadden, een gemaekre noeft-

heit gebruykten. die 'er *t gefelfchap daer-

fe by waren dede verlaten, om te gaen in

Laenen , als ofte fy verfekert waren ge-

weeft yemant aldaer te vinden , fchoon-

fe wel wiften datf'er niet dan duyfter^

heit zouden vinden. Men fag'er frlfs lie-

den, die, fonder yemant aen te fpreken,

fonder nacr de Muficq te luyftcren.

m
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en londer mijmeren
, wandelden foeties nci

ryende, als ofte fy in eenige eenfame pUei
alleen geweeft waren. Eindelik, om niet t"egen

.
ik fag dien avont foo veie geneuglik

öingen. dat ik 'er weynige aengenamer he
doorgebracht, 't Is waer. hy baerde een fee
verdrietige toeval: want gy moet weten, da
Lj^cons hebbende gemerkt dat Berehfe hec
moeyehkwas, en ganfch geen vermaek hacm tgefpeel haer acn een kant trok, en
neder futende op een firplaets, die ftaer by
eenen Doolhof van CiprelTen. haer perftiom er de quelling hares gemoets te fegaen.

f'^fM dieper daer mede overladen v^ond

,

S I i hadde,
noeftehk uyrbreydende hoe moeyelik 't haer
viel Tcr^Ues ttn weynig heufcher als naer ee-
woontc te bejegenen. Maer vervolede defe
Perioon, welkers ziele feer liefdragend is.

Lf.rr .'^f'' ^'T**
gelijk ik geloof, henen

gaet, lal ik my daer na over d'ongetrouwig-
neit van Artemidoms aen TtnUes wreken, en
over den briet die hy my heeft gcfchreven.
en van de minne-nijt die Clid.imtre my ceeft:
want ik ben verfekert, dat hy 't is/ die in
fijn hert heett herftelt den trek diefe tot Artt.
iw/^or^/ heeft, ofte veynft te hebben. LyGco.
rts hoorende haer fpreken met fuiken ^e-
welt, feydehaer, darfe in alles ongelijk had-
de: dat voor TenUeu hy ongelukkig genoeg
was, door niet te konnen bemint werden,
londer daer by te voegen, de wreetheit
(liele had van hem voor ccnigen tijt te
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bedriegen: dat voor Artemtdonts

^ fy behoor-
de verfekert te zijn, dat hyfe beminde, en
niet mofte vermoeden, hy de lafherrigheit
hadde van weder te keeren in de boeyen van
de onrrouwe Clidamtre: en datl'e derhalven
niemant fag als hare fchoon-fufter; die een
rechtveerdig voorwerp van hare tegenheic
ware. Noch, ieydefe, moet gy niet te vremt
vinden dar, dewijl Tclcfis doot is, fy hare
voorledene ontrouwigheit, door een toeko-
mende gerrouwigheit wil verbeteren. Ha!
LyficortSy hernam Berelije^ f' heeft niet ge-
droomt Artemtdorus weder te beminnen , als

om iiem my t'ontnemen: en de enkele nijc

heelt de liefde in 'er herte herftelt. Onder-
toflchen wert bevonden, dat, naer befluyc
gemaekt te hebben van niemant te beminnen,
ik 't heb gebroken ter liefde van een Prins

,

' welkers genegenthcit ik dacht eenvoudelik te
mogen dulden, en wiens hert ik geloofde
mijn leven lang te fulien bcfirten; en heden
vind ik my in een bijftere bekommering, en
in vrees dat hy my ontrou zy, ten voordeele
van de trouloofte, en volgens dien van de
hatelikfte Petfoon van de wcrelt. Maer,
feyde Lyftcorts ^ gy pijnigt u fclven te ver-
geefs, want ik ben verfekert, dat Arttmtdo-
rus u bemint, dat gy hem bemint, en dat

J Clfdatwre hem fal beminnen , fonder Van
hem te konnen bemint werden. Waerom
verledigt gy u dan, ofte om Chdamtre te

haten , ofte om minne-nijdig te zijn , ofte

om TcrilUs beter te bejegenen
, dewijl gy

hem
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hem hatet. *k Haet Cltdamire , antwoordefe
om dat ik'et niet kan laren; 'k ben minne
nijdig om de felve reden; en ik bejegene Ti
riUes beter, om Artemtdoruj 1'pijt te doen, on
hem minne-nijdig remaken; en om hemt"
dwingen, ten minften nier langer om Chda-
mire te denken , en om my meerder te bemin-
nen. Ha! 't is te veel , wreedc Bereltfe (riep

TertUes^ die achter ccnen grooreu Ciprefle-

Boom ftont ter zijde van Lyfooris) en ik ware
den lafhertigften van alie menfchen , indien ik

my, naer 't geen ik kom« te hooren, aen u
niet wreekte; in aller voege op dewelke een
eerlik man fich over een vrou mag wreken,
'k Zoude u, Me-vrou, niet licht konnen ver-

toonen d'oncfteltenis van Berelijè: wantfe had
geen acht geflagen, dat, toenfe met hare weer-
de Lypcorts ha er van al't overige gefelfchap af-

fonderde, Tenlifs hun was gevolgr. Ondertuf-
fchen, hoe geftoort darfc toen op Artemidorus
was , haren ecrften inval by defe gelegentheit
was , dat TerUUs yets tegens hem mocht onder-
nemen. Soo datfe, haer felven groot gewelt 1

aendoende, hem befwoer uyt edelmoedigheit
haer te willen hooren. Maer hoefe't meer de-
de , hoe hy 'er min naer wilde luylleren, en hy
ftapte inder daet foo veerdig weg, datfe hem
door de dikte der Boomen,en de duyfterheic

van de nacht , uyt 'er geficht verloor. Sy dacht
evenwel niet dat TtriUes lbo viunigen befluyt

zoude nemen, als hy nam, ofte ten minften
dat hy 't in foo korren tijr nemen en uytvoe-
ren zoude. Sy en Lyficorts namen ook voor

my
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niy te Toeken

, om my van den ftant der faken
te berichten: op dat ik Artem/dorus mocht
gade flaen,fonder dat fy'er in gemoeyt wierd.
Maer dewijl 'er een machtige menigte vokx
was in die plaets, en dat twee vrouwen. m«t
gelijke vryigheit als de mannen van ftedeniec
verwilTelen, fagenfe my nier. Nevens dat de
Prinses Phtlomce

, hun fiende voorby gaen , riep

,

enfe by 'er hield, alwaerfe geen deeg hadden,'
overmits fy over 't gebeurde uytermaten onge-
ruft waren. Want Berelfjè konde niet befluyteri
tegens Phtlomce te feggen de bekommering
daerfe haer in vont, mitsfe "tniet kon doen,
fonder te bekennen de Jiefde die Artemidorus
haer toedroeg

, en die welke fy 't fijnwaerts had-
de. Sy was echter feer ongeruft, door dienfe
den Prins noch by Phtlomce , noch. by den Prins
van Agrigenten niet en fag : niet-te min . alfoofe
hem noch hoopte te fien eer den ganfchen
avont om was, Teydefe niet een woort, en gaf
alleenig verfcheyde lieden Jart:, indienfe my

\. !fagen, te feggen datfe my wegens een drin-
P gcnde fake wei had willen fpreken. En inder
C daet

,
een der vrienden van Berelije , die my by

vrouwen vont, feyde 't my : maer aifoo *t was
ten tijde dat de muficq eyndigde, en dat yder
henen ging, konde ik in die verwarring de Tuf-
fers ,daer ik mede praetre, niet quijt worden .

noch Btrchje genaken. Benevens dat ik, my
niet inbeeldende fy my yet foo nootfakeiicx
ad te feggen . alleen befloor haer des ande-
en daegs vroeg re gaen befoeken. Dies ging-

ie heen, fonder niy gefien te hebben, en ik

i
ver-
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vertrok , fonder te denken om Artemidorns

wiens voorval inder daet heel feldfaem was
Want gy moet weten, Me-vrou, dat TertUe:

naer te hebben gehoort 't gene Berelife hai

gefcyt , ia de eerfte hevigheit van fijne gram-
1'chap belloot, fichfelven ofte ArtenndovHs om
te brengen. Ten dien eynde, alfoo de man-
nen in diergelijke wandelingen, die *savonti

gefchieden, gewoon zijn degens re dragen;
dewijU'e, heel fpade moerende fcheyden, ver-

plicht zijn de Juffers te geleyden, fchijnt'et

datfe in ftant behoorcn te zijn om fich te ver-

wceren, viel het Terilies lichter fijne meyuin*
ge te voldoen , fonder datfe wierd ondekt;
cn foo hacft als hy Baeltfe en Lyficorns had
verlaten , focht hy naer Artemidorus , die hy 1

makkelik vondt: wantgelijk eenen yverfuch-

t

tigea minnaer let op al 'tgene fijnen Tegen-
vryer doet, wift hy de plaets daer hy hem
had gelaten. Hem dan vindende , en aen een

zijde trekkende, fonder dat m*er acht op
floeg,leyde hy hem in een van die zij-laenen»

alwacr ik u heb gefeyt dat geene lampen hin-

gen , dan op de kruys-wegea. Maer hy was 'er

naeulicx , ofte Ter$Ues ^ 'twoort nemende,
\

feyde. Heer, gy fult my miffchien vry ftout i

achten ik u durvc vragen , ofte u wel heugt \

't gene gy my feydet in't bofch van Carifatis,

en van u te verfoeken 't volbrengen van u
woort: want alfoo gy my Bcrelijè niet kont
geven, fchoon gy felf wilder, moer gy noot-

wendig een man 't leven benemen, die 'cuwe
eens heeft behouden; ofte u in ilaet ft ellen

om
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my weder 'tl(

16;
dat ik u hebleven

behouden. Op defe woorden Tenlles de

hant aen den degen flaende ,\\^dAr/em/Jorus

geen macht om in twijffel te trekken wat hy
zoude doen. Echter deynfde hy twee ofte

drie treden te rug, om Achter weer te ftellen,

en gedreven door een beweging van edehnoc-

digheit: riep hy, eylmet verlof, dwingt my
niet om u te doorltooten, dewijl ik u niet

heb belet ran -£^erf///tf bemint te worden. Maer
TerfUejy in plaets van t'antwoorden , bracht

hem foo fwaren flag . dat defen Prins wel

fag, dat, indien hy niet wel op fijn hoed«

wa«, hy die eertijrs fijn leven had behou-

den, 't hem zoude benemen. Hy dede ech-

ter eenigen tijt niet dan keeren: maer ein-

delik , flch voelende gequetfl: in de linker zij-

de, wederhielt hy niet langer fijne dapper-

heit. In 't tegendeel , TertUes toen aen fiende

als eenen dullen Tegen-vryer, gefchieden'er

tuflchen defe twee minnaers 'tfchrikkelikfte

gevecht van de werelti want alfoofe vry ver*

re waren van de lampen, die op de kruys-

wcgen van defe Laenen hingen, fagenfe by

naer niet dan *t flikkeren van hunne degens

,

fonder befcheydelik malkanderen te flen.

Maer eindelik, fonder my op te houden mee

u te her-feggen een gevecht 't welk van nie-

niant wiert gefien, fal ik u alleenig feggen ,

dat*et foo bloedig, en foo herrnekkigwas, dat

TertUeF , naer vier groote wonden gekregen te

hebben , voor de voeten van Artemi iorns als

doot neder viel. 'c Is waer , dat 'er Arfemtdo-

ƒ/, DceU Mm rus

4
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rusdiic had gekregen, die hem benamen de
iwacht van te gaen, mits hy 'er een in de heup
hadde; en alibole iji een ver afgelegene Laen
waren

, zoudefe milTchien niemanr bygeftaen
hebben

, indien niet door geluk Berdtjr, de
welke voor dienacht, by Lyjicorus moft flapen,
om't Caftcel van Agrigenren foo fpade niet
t'openen

, van Phtloyjtce niet ware gefcheyde,
om re gaen uyt een poort van defen hofnaerder
zijnde by 'tgeweft daer hare vriendinne woon-
de, Dies Baelijè haer volgende werdende
geleydet door eenen broeder van Lyficoms^
en eenige andere , quamenfe in defe Laen

,

daer Artem'tdonts en Tfn/ies hadden gevoch-
ten : en akvaerfe lagen in eenen deerliken'
ftaet. Inder daer de Üaven , die voorgingen mee
een foort van fakkels , vanfchorflen van pijn-
boomcn

, diemen in dar Eylanr gebruykt om-by
nacht te gaen , fagen Tersila uytgelhekt ter
aerden leggen , in fijn bloer gewentel , en Arte^
mtdoruj^ die fich qualik konde op houden,
tegens eenen boom leunen: en die, hebbende
iïjnen degen in de rechcerhanr, die van fijnen

vyant, op welken hy leunde, in de linker
hield. Defe flaven e^nen grootcn fchreeuw
gevende, quamen LyficotHs, Bereiije, en de
mans die hun geleyden naerder by, en von-
den defe twee Tegen- vrijers ganfch bedekt
i«et bloer. 'r Is niet te leggen hoe Bereltjè

wierr. Aengaende Artemulorus »\ hy fprak

wijfifelik, en met een wondere voorfichrigheit,

want hy beklaegde fijn ongeluk, dat hy ge-

dwongen was geweeft te vechten regens een

man^
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man, daer hyaen verplicht was; en d'oorikek

van 'er gefchil bewimpelende , om Derehjc in

geen opfpraek te brengen, gaf hy alleen te

kennen, dat hy den belpringcr niet had ge-

Weeft. Maerterwijle dat iL>'//f<?/«j, haren broe-

der en d'ande^^ mans de Wond-heelers en
volk om de gequetile te mogen wegdragen

,

lieren halen , wende lich Artemuiorus naer

Bereltfe^ en feyde foetjes tecens haer, met ver-

lof, Me vrou, indien ik fterVe. gelooft dat ik

getrouw fal fterven, en gelooft dat foo ik le-

ve ik niet dan voor u fal leve ; dit leggen 't her-

te van defe fchoone dochter vermorwende

,

fchoten 'er de tranen in d'oog^rl, raaerlé kon
hem niet anders antwoorde/i als dele drie

woorden , 11^ weitfch het , benevens dat 'er bynaer

in een oogenblik een groore menigte volcx

gekomen zijnde, men niet meer dacht als om
defe doorluchte gequetlle by te ftaen , die

men voor eerft: hy Lyfkoruj brachr,o vermits haer

huys 't naefte was. Maer fy waren 'er naeulicx ,

ofte den Prins van Agtigenten, die dit ongeluk

vernam, eer hy in Tijn Palais was weder ge-

keert, quam'er, en hy was 'er naeulicx, ofte

TeriUes ftierf onder de handen van de heel-

meefters , die hem verbonden. Soo dat den
Prins van Agrigenren, die wift hoe machtig

*t geflacht wanTertUes was, 'tlichaem van delen

ellendigen minnaer tTijnent dede overbrengen

«

om fijne Ouders te beletten by Artemidorus te

komen, wiens wonden feerforgelik bevonden

.wierden. Dog op diix Berel/fe de vryigheit niet

lochthebbë van uyt de borft re weenen,vernam
Mm 2 C//.
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'

Cltdamire, alfoo haren wagen, in wederkeer
ren , reed voor by 't huys van Lyficorts: \ gea
fchiede ongeval, en fich gelatende te vreefeil
voor de gefontheir van hare fchoon-fufter , teil
oorfaek van de fchrik diefe had gehad , gingf€
fien in hoedanigen ftant dat was eenen Prins

,

diefe toen vieriglik beminde. Beeld u dan
€cns in, wat de gevoelens moften zijn van de-

.^^ fetwee Tegen-vryerflen . en welke waren die
van Artemtdorns , wanneer hy , verbonden zijn-

de, defe twee Perfoonen by hem fag, met al

de werelt quam in de kamer , daer Lyficoris

hem had doen leggen. *r Is waer, dat defe
«noeyelikheit met hem niet lang dunrde , want
Lyficorts fijn lijden merkende, en ook *t gene
Èerelife leed , dede door de genees-roeefters

feggen , dat al 't gefelfchap moft gaen uyt
de kamer van defen Prins. Dies wiert Citda*

mire verplicht te vertrekken , en Berelife ten
minften de vryighcit te laten om dit droe-
vig ongeval re beklagen , dat haer meer tref-

te als men kan feggen: wantfe was niet al-

leen bedroeft om hem diefe beminde , maer- \

fc was ""t ook om de doot van dien, welken
fy niet lief hadde. OndertulTchen liet den
Prins van Agrigenren , vreefende voor eenig
gewelt der Ouders van TeriUes , mits het
een geflacht was , dat d'onverfaegtheit ge-

ïioegfaem was aengeboren, een gedeelte fij-

ner lijfwacht by Lyficorts , en keerde weder
nier fijn Palais. Voor roy, *k wift dit onge-
luk niet voor des anderen daegs 's morgens »

foo weynig als Pbti$fticc ; macr ik ftoiit'er

foo
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11. BOEK. 167
foo over onrftcUr dat ik *t noyt meerder ben
gcweeft. Den felren dag , allbo de Ouders
yan TertUes over defe doot een groot gefchal

naaekren , dedc men ArtemtdorHs in 't Cafteel

van Agrigenten heymelik overbrengen : want
den doorluchten Frins, die*er meelleraf is,

en wilde, foo uyt edelmoedigheit » als door
ftact-kundej/rfr/ew/^or«^ in't gewelt fijner vyan-

den nier overgeven: foo dat het Bereitfe bevo-

len bleef voor dcfen doorluchten Gevangen
forge te dragen. *t Is waer ChdamirehXth'ti

goet gefelfchap, want 't geval dede, dat eea
huys 't welk aen *c hare ftond v omvallende

,

een gedeelte van de muur van 'er kamer mede-

fleepre: en fich van defen dekmantel dienen-

de , verfochtfe aen haer fchoon-vader ber-

ging , die fonder 't gevolg van de faek te fien

,

haer die vergunde: dies wierd Aftemidorus,

hoe leet het hem ook was, gedwongen haer

te fien, fonder dat'cr Bereltje hem over kon-

de beichuldigen , jae fonder datle 't durfde

quaet keuren. Nu alfoo Chdamne feer gaeuw
is , quarnfe Artemtdorus wijs te maken , dat-

fe noyt foo geweldig als toen, op hem was
Terlieft geweeft. Bereitfe , in weerwil van al

't heymelik mifnoegen datfe geludt h.idde,

en datfe noch hadde, gaf hem te kennen,

dat noyt yemant krachtiger noch deugdeli-

ker genegentheit hid gehadt, dan fy in ha-

re ziele droeg; en *c feldfaemfte was, dat de-

fe twee Tegen-vryerflen , uyt vreefe van defen

doorluchten fieken te hinderen , uyt vreefe

7an voor de werelt de liefde haer'er ziele te

Mm., 3 dpen
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263 C L E L I E,
doen uyt barften; en uyt vreefe van fich i

berooven van de vryigheic om re fien ger
fy beminden, in fchijnelike vrede leefder

hoewel fe den anderen gruwelik haertedei
Maer toen ArtcnudorHS beter vvierr, en buy
ten gevaer was , vond hy fich fchrikkelil

bereurerr. Want fchoon hy Bereltfe vieri

en trouw beminde, konde hy de forge di

Clidamsrc voor hem droeg nier onbel eetdelil

verwerpen. Soo dat hy in geduurige quel
ling was, want indien hyfe koeltjes aennara,

't was met groote tegenheit, en foo hy fulo
nier endede, fag hy in d'oogen van Berelift

teekenen van droefheir, die hem mistrooftig

maekten. M^er eindelik, om met 'er veert

mijn verhael te cyndigen , moet gy weten,
dat dit byfonder gevecht een gemeyn belang
wiert: want alfoo Artemtdorus broeder was van
den Prins van Leonte, endatmengeen waerfchij-

nelike oorfaek van dit gefchil by bracht, mor-
den d'Ouders van TertUcs foo dapper, om dat

den Prins van Agrigenren, die hem had om-
gebracht, bergde, dat 'er 't volk fich mede be-

ginnende te moeyen, en ook die 't recht vor-

derden, hy gedwongen wiert Artemidoyus te

doen weten, dat ter oorfake van den haet tuf-

fchen die van Leonte en die van Agrigenten,
*t hem fwaer zoude vallen 'r foo te muken, dac

fijn hof, gelijk hy had gehoopt, hem een on-'

fchendbare fchuyi-paets mocht verftrekken.

Maer om de faek met al de mogelike edeU
moedigheit uyt te voeren , verfekerde hem
den Prins van Agrigenten te beftellen, dat deii

Prins
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ir. BOE K. 2^9
Prins van Syracufe hem berging zoude ver-

leenen, jac hy dwong hem felfs re gedoogen,
bt hy hem toeftel, gericht naer fijnen itaet,

rerfchafre : en dat hy hem die onderhield

,

tot hy fijne vrede met den Prins fijn broeder

lad gemaekr: hem verfekerende, dat.foode
luders van TertUes tot reden konden gebracht

'^erden, hy hem weder tot Agrigenren zoude
loepen. Phtlonice feyde hem in 't byfoudcr

luyfent verplichtende dingen; jae men mag
Teggen» dat noyt man ioo vele ftof hadde om
ilch van fijn geval te bedanken, nochom*er
fich over te beklagen , als Artemidorus toen

hadde: want hy was feer verbonden aen den-

Prins van Agrigenren, en ganfch ongelukkig',

mirs hy gedwongen wiert Bcreltje te verlaten.

Hy bevond felf, dat hy 't feer was van Clïda-^

mtre bemint te zijn , en dele drie ^Pcrfonen

hadden eindelik quellingen
,
die ongemeyn

waren , en den anderen niet geleeken : want
Bereiife had een ongeloofclike droefheit om
't afwelen van eenen Prins diefe beminde,
en van wie fy wel merkte darle wiert be-

mint , hoewel! e duchte dat hy ontrouw
mocht worden: en Cltl.-imïre had 'er een uy-
ternute gevoelige , door de hoop te verlie-

fen, van hem weder te winnen, verlicfen-

^e die van hem in lange weer te fien. Ook
laddenl'e elk deen naer d'ander een uyt-

nemcnd beweeglik praetje met delen Prins,

des avonts voor fijn vertr«k. Hoe wel
het , feyde hem Chdamtre , voor een vrou
de fchrikkeiikfte

. faek van de werelt is

.

Mm 4 tc
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170 C L E L I E,
re beminnen^ fonder bemintre worden, meyö
ik echter, Heer, dat dien regel foo algemeen
niet behoort te zijn, en dat eenPerfoondie'cr
ongeluk heeft gedwongen ontrou te fchijncn»
mag en behoort, om de feyl , waer mede men
haer befchuldigt, te verbeteren, te blijven

beminnen , fchoon men haer niet langer be-
jninnet. Hierom, Heer, voegdePerby, gedoogt
dar de rampfalige Cltd,%mire u verfekere, dat
in welke plaets der aerde dat *t geval u ley-
det, fy altijt tot u behouden fal een ncyging

,

diefe noyt tot niemant anders hebben fal.

*k Morre echter nier, vervolgdefe , dat gy t'my-
waerrs van genegentheit zijt verandert , en
over dat gy Bnelife bemint; want toen gyfc
begondette beminnen, hield gy my voor on-
ftantvaftig : 'k ftont onder de macht van een !

tiian ; jae *k mocht u felf niet onfchuldig be- i

minnen. Maer gebruykt ook de billikheit,

van my niet te befchuldigen met een mifdaet,
die mijn ongeluk my heeft doen bedrijven:

*k verdiene ongetwijfFelt niet, dat gy om mijnent
wil met 5<rf///fzoud breken: maer'k verdiene

miflfchien, gy verdraegr^ dat ik 'therr, 'twelk
fy befit , aen fie , als een goet, dat ik , indien fy 't

verwaerlooft ofte verheft, noch mag befitten.

Belooft my dan , des befwcer ik u , dat indien gy
door cenig ge val, welk ik niet kan giflfen, van
genegentheit met 'er breekt, my d*uwe ganfch
lult wedergeven , en mijne voorgaende fwakheit

fult vergeren. Ey ! Me-vrou,feyde Artemtdorus
,

gy legtmyte voorcn onmogelike dingen: want
Btreltfe fal my niet verliefen , en fchoonfe

my
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pp my verloor , moft my de reden begeven , indien
^ ilc my oyrkonde vertrouwen opeen Perfoon,

die my lbo wreedelik heefc begeven. Mier al

'tgeea ik u kan feggen, is dit gelijk ik uwe
ongetrouwlgheit fonderongeUrenheir , en Ton-

der my'er over te wreken, heb verdragen, ik

fonder onbefcheydenheic fal aennemen de ver-

plichtende dingen diegy voor my fult doen ;

en 'kfalfe ook aennemen, fonder my'er noch
eens door te laten bedriegen. Dit praetje

zoude A-temidortis ongetwijtFelt feer beteu-

tert hebben gemaekt, indien ik 't niet ge-

fteuyt hadde : maer dar van Berelife met
defen Prins , was langer en teederer; want
de teederheit quam van weder ztjden J^femi"

donis konde echter noytuyt't herte van Bereitfe

de minne-nijt geheel en al wegnemen, hoewel

hyfe de beweeglikfte dingen vande werelt feyde,

*kGeloof wel,ley iefe, dat gy my bemtnr, ja 'kge-

loof felf dat gy Cuiamue niet langer bemint

:

maerimmers 'k weet gy gelooft datfeu bemint,

en ik beelde my in, dat, indien wy in krakeel

quamen , 'tniet jn nogelik ware dat gyfe weder

begDndet te beminnen. Ondertuffchen quetft

die gedachte feer gevoelig mijne inbeelding , en

indien gy niet en begeert, dat ik van droefheic

fterve, moet gy my beloven, dir fo j 'taUvefeii

1 u van de fuchc t'mywaers geneelt, ofte dat

eenige andere wreede voorval my uyt u hert

band: , ofte dat mijne doot ons voor alrijt

fcheydet, gy Citdimirt noyt fult beminnen;

'Vinc ik (ie wel, dat't geval haer weder naer

Leonte raag voeren, wanneer gy 'er zijn fult.

Mm 5* Maer
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172 C L E L I E.
Maer kan ik u van mijne gcnegentheir bete-,
vcrlekeren, hernam Artemtdoms , als u bed
lovende eeuwelik te beminnen

, en noyo
yemanrals u re beminnen. Jie, Heer.anrn.
woorde defe bevallige Perfoon.enna 'tkluch'o
tig gevoelen daer ik in ben, Tal ik meerder focr
tigheit vinden, in u te hooren leggen, dat ev^
Clidamtre noyt fult beminnen , dan in u te hoo-
ren fweeren, datgy W/y.altijt fult beminnen. -

Maeru betuygende dat ik u mijn leven lanafal
beminnen,!. 't nier geleyt, dat ik haer noyt
lal beminnen? Geenfins. Heer. antwoordefe
en mdien gy recht kondet minnen, foud ay
dit onderlcheyt foo kluchtigh niet vinden,
noch foo vele fwarigheyt inbrengen, om de
teederheit mijner genegentheit te vernoegen.
Hier na beloofde ArtemtdovHs haer al'tcene
datfe begeerde, en hy verlekerdefe, dat hy
lüo haeft als hy koude weder tot Agrigenteii
zoude komen, dat hy 'er niet als om haer zou-
de komen, cn dat, indien 't ^/'i^r^wrtoeftont
hyfe trouwen zoude. Hy wilden 'er Aphranör
lelti voor fijn vertrek over aenfpreken , maer
de gelegentheit liet 'et foo weynig toe , dat
Benltfe \ hem belette. Sy deden hem ook
beloovcn

, dat hy ClUamtre niet zoude fchrij-
ven

.
fchoon fy felfs aen hem fchreef, en fe

nam eindeh'k alle waerborgen. die de ree-
aerfte minne-nijt kan nemen, om fich we-
gen defe forgelike Tegen-vryfter te verfeke-
rcn. Siet dan in hoedanigen flaet de din.
gen waren, toen Artnntdonts van Agrigenten
vertrok. Hy beminde Bmitfiy cn wiert

er
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11. BOE K. 17^
i'er af bemint ;hy" beminde Cltdamire niet meer,

%\i Cüdamire beminde hem; en fonder te kon-
oen voorfien wat hem zoude wedervaren,

^ng hy n.ier Syracufen , daer ilc met hem
i trok. Maer hy was naeulicx van Agrigenten

rcrolclven, ofte Cltdamire dede twee dingen >

eene vrientfchap te maken met een der ma-
'gen van Tcnlles ^ in meyninge van hem te ver-

; plichten , om alle mogelicke vlijt aen te wen-
ien, opdat de vrienden van den Overleden

Iiun altijt (telden tegens de wederkomft van

Artemidorus en 'tander is, datfe verlof kreeg

om weder tot Leonte te komen , alwaerfe federc

00 behendig heeft te werk gegaen, datfe rech-

rcvoort in dat hof leer veel vermag, en dat Ar-

temidorns noyt mag hopen weder in fijn vader-

lanr te keeren, tenzy door hare raiddel. Aen
d'ander zijde vergat Berelife niet haer beft te

loen, om te maken dat hy weder tot Agri-

i genten mocht komen; maer die daer 't Clidct"

k mire mede hield drongen foo krachtig aen, dat

5 den Prins van Agrigenten om fijn eygen be-

lang verplicht wierd, hem niec weder in te

roepen. Oniercuirchen gebeurden 'er een

i: I andere wan-orde in *t hof van Syracufen , welke

\' A-'ttmdoms en my heeft doen vertrekken,

( Ook zijn 'er fulke veranderingen gevallen te

. Leonte , datfe van daer hebben vervremt een

Prinses , die tegenwoordig tot Clufium is, en

verfcheydene redenen hebben ons bewogen

T met Anilcar in Itaiien te komen , met wien

wy, vrientfchap hebbende gemaekt tot Sici-

iien ,
fcheep gingen. Mier 'k verbat u te

Mm 6 leg-
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feggen, dat zedert CUamire tot Leonte is
en datfergefag heeft, Arremfdorus veei onoe
lukkigeris als te vooren: want I!ere/,fe iUi]\
hehig beminnende, en leer omfichtig rroui
zijnde, wel verre van fijn eerfte meeflrerflTe te
bidden hem te willen blijven dienft doen.ant-
woort hy felfs niet op de verplichtende brie-
ren diefe aen hem fchrijft. Ook weet hy van
elders, dat den Prins van Ericien op £erel,fe
18 verheft geworden, en dat die fich voegt by
de magen van Tcnüa, om te beletten dat hy
tot Agrigenten niet mag wederkeeren ; en hy
heeft felts 't ongeluk van met de Prinses fijne
lufter met te durven omgacn, uyt vreefc van
den Prms fijn broeder noch meer te vertoor-
nea. Maer ten laetften, de ijuelling van ^r.
temtdoruj niet komende, als door te feer be-
mint te werden van de bevalligfte Perfonen
des werelts, wederroep ik niet 't gene ik in't
begin heb gefeyt: in 't tegendeel houd ik
ftaende, dat defen Prins ongelijk heeft fich
foo te bedroeven, overmits dat 't gene fijne
quelling maekt, twee van de eerlikfte lieden
des aerdbodems zoude konnen gelukkig ma-
ken. Voor my, feyde Amticcir , fiende dat
Zenocrates fijn verhacl had ge-eyndigt, 'k be-
inde dat gy gelijk hebt: en dat 'et eygentlik
defe foort van dingen is, waer af men feggen
nug, dat men niet te veel hebben kan. In-
der waerheit, hernam Hermimus, 'k ben van
u gevoelen niet: want ik geloof, dat een eer-
lik man genoeg befet is, wanneer hy bemint
wert van een vrou, die verdiend hc«ft, als
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hy elders vrijr. Mijnenrhalven , feyde Kt/e»

r/a, *k meen dat een vrou, die *t ongeluk
heeft van te beminnen . fonder bemint te wer-
den . meerder mededoogen weerdig is, dan
een eerlik man die bemint wort , fonder te

konnen beminnen. Wat 'er van zy, feyde
Whihs , 'k beklaeg Artemidonts ten hoogften:
rant hy heeft bemint een ongetrouwe, die

\y ongetwijfFelt niet kan haten, dewijl hy'cr
foo vierig van bemint wert; hy mint een Per-
foon, dacr hy niet kan by wefen: hy heeft
^enen ontfaggeliken Tegen-vryer: en hy is

ran kant: fijne liefde is een hinderpael voor
fijne ftaet-fucht: hy en kan noch by fijne

vrienden, noch ook by fijne vyanden duu-
ren; en hy weet dat hy zoude gelukkig we-
fen, indien hy was,daer hy niet en is; 't welk
ongetwijfFelt de grooclle fmert is , die 't afwe-
fen en de liefde t 'famen gevoegt konnen doen
beproeven, 't Is waer , feyde Hermmius , en
ik geloof dat een geliefden minnaer, wanneer
hy nootfakelik gedwongen is, verre te zijn

van een Perfoon die hy bemint, en die hy
mag vreefen te verliefen» lijd een foort van
gevoeliger fmerte, als een minnaer die enke-
lik vreeft niet bemint te werden, 'k Geloof
inderdaet, dat 'et gevoeliger is, feyde

crcttes^ maer echter is 'er groote foetigheit in'c

overdenken, dat men bemint wert ; en krach-
tige droef hei: in te weten, dat men 't niet is.

'k Stae het toe, antwoorde Herm n.Hs^ maer
de vrees van te verliefen 't goet dac men be«

fit, en d'oamogelikheit om 't fclve te genie-

Mm 7 ten»
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'

ten, begrijpen miflchien yers immers fooi
ftreng ais d'eenige icliriic van 'c begeerde goec
niet te konnen verkrijgen. Maer 't is onge-
twijftelr re fpade om 't onderfoek van dierge-
lijken faek te beginnen

, voornemelik in de
kamer van een fieke, jae van een fchoone
fieke. Voor fchoon, hernam zediglik Hcrmi-
Ita, dat ben ik nier, en aengaendc fiek, dat.
ben ik foo weynig , dat een aengenaem praetje
my niet laftig vallen kan: mier 't is voorfe-
ker dat gy verlangt wederom by Aronce enAr-
temtdoms te wefen. 't 1% waer, feyde Amiicai\
datfe beydete fwaermoedig zijn, omle lang
alleen re laten, benevens dar, om oprechreiik
te fpreken , voegden hy 'er lacchende by, 't ai-

reede niet genoeg is, om al de werelt te ver-
plichten tot 'et foeken van dien God, welken
alleen dc macht heeft, om beyde gelukkige
en ongelukkige gelijk te maken, fonder yers
in hun geluk te veranderen; ook begonde ik
alreedc cenige werkin» fijner mogenheit ge-
waer te werden in dc fchoone oogen van y^u
/er/a. Hier na 't ganfche gerelfch::p opgeftaen
zijnde nam d'onderhandeling een eynde , hoe-
wel f^aier/a *z geen Ami/car feyde niet wilde
toeftaen, en fchoon foo vele eerlike liedea
fwaerlik konden fcheyden.

Eynd< van V meede Botk, van 't tweede

Ded.
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Roomfche Hiftono.
TWEEDE DEEL.

Derde Boek.
rutusy Amilcitr, Herm}n:Hs ^ Zetto»

crates » en Celere ^ vertrekkende uyc
de kamer van Herm/I/a, gingen
weder by Aronce, en Artcyntdorus,

diefy, elk na fijne finlikheit, al

den trooft gaven diefe konden. Dog daer na

q fprakenfe van 'c gene hem naeft aen 'c hert
lag: en de vryheic van Romen, en die van
Cielte , als zijnde *c voorwerp van alle hare
aenflagen, waren 'c onderwerp van hunne
praer. En inder daet, dewijl de gcheyme
vrienden van Hermimus » van Brutits » cn van
Fltlerms niet dan by nacht famen raet-pleeg-

•^'l den» ging Bmttts, in 'r uyrgaen der kamer
van Arome, by Valenus , om verfcheyde din-
gen met hem t'overwegen: maer hy ging 'er

doorgaens denkende aen Lucrcn.t, Och, iacy

!

feyde hy in llch felven, hoe gelukkig zijn alle

andere minnaerj, welkers voorvallen ik ver-
neme, by my vergeleken? want dienier be-

mint worden, hopen j ofte mogen hopen*
rhet te worden: en die 't zijn, ontfangen be-

iwijfen die men fonder vermaek niet kan aen^
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t7« C L E L I E,
netnen. Mier Yoor m/, 'kbeii veel elleadi-
ger. want de al te deugdeliice L4cretLi, zoude
lelfs niec begeeren, dac ik will ly my niet
heeft vergeten . foo dat ick al de quaeraer-
digheit va^ mijn ongeval nuec verdragen
fonder cénigen rrooft te genieten, 'k Heb
felts verfcheydc driften in plaets van eene,
dewijle ik gevoele, huet, minne-nijt. enftaed
fucht, foo wel als liefde ; en dar ik, bjven
foo veel moeyelike din^sn

, mijn verltant
noch in )ec kluyderen, en dar gevangen hou-
den onder den wreedriten D.vingelanr de«
aerdbjdems. Mier rerwijle dar BriitHs , naer
rMeniit giende, fich aldus onderhield; en
dat Romen een woede Scadt fcheen, over-
mits alle hare Inwoon.lers in eenen diepen
fliep begraven lagen, hai de rrotfe FaUia,
welkers hert veel wreeder verfchearc wiert
door een ftaet-fuchtige minne-nijc, dan die
de liefde gemeynelik inblaeft, heymdik doen
halen die C/e//^ bewaerde, om hem, indien-
fe konde , voorts te bepraten. Gy weer,
feydefe , al \ geen ik voor TarqHnuHs ge-
daen hcbbe, en al *t gene hy feUs heeft ge

|t daen, om fich boven al de werelt te verhei •

fen
: ondertuflTchen heeft hy geen fchaemte

fich t'onderwerpen een Qavin , de Dochter
van fijuea vyant. Immers foo weynig is u
^onbekent, hoe dikmaels hy Cleltus heeft wil-
len doen om 't leven brengen , oordeelt dan
hoe ongeregelt de drift van defen Prins moet
zijn, dathy bequaem is om Clelte, die hem
gruwelik hacr, te beminnen; maer die ein-

delik
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III. BOEK. 179
delik milTchien mocht veynfen hem te bemin-

nen , om 'er Vader weder in te roepen , om
hem in vermogen te fteilen om fich tc wre-

ken , en op fijne beurt alle die hem hebben

gebannen , ayt te bannen. Gy moogt geloo-

ven, voegdcrer by, indien Clei/us gcfaghad,

gy van de iaetft gebannene niet zoud wefen ;

en gy kond felve, uyt de roorledene dingen,

lichtelik voorficn , dat hy niet zoude ruften

,

eer TarqutMtHS van den troon geftooten, en

ik in't graf ware. Dient my dan edelmoe-

delik inden aenflagdic 'k voor heb om CUU
Tarqtitftius t'ontnemen : en vreeft niet dat u

Toor lbo grooten daet vergeldinge fal ont-

breken : want in wat geweft des werelrs dat

gv een berg-plaetf wilt gaen foeken , tot 'et

herte van TarqHtniHs zy verandert, fal ik u

gelukkig maken. Ook heeft al de laft, die

u TarqHtHiHs heeft gegeven , u hier foo vele

vyanden verworven , dat gy niet qualik

fult doen te vertrekken: en Tarqu!H/tts heeft

felf foo flecht vergolden al de ftoute da-

den, die gy voor hem hebt uytgevoert , dat

gy in't toekomende van hem niet meer moogc

verwachten. Hierom laet u verwinnen door

mijne beden, door mijne redenen, en door

de hoop die 'k u geve van u gelukkig te ma-

ken , in wat plaets der aerde , dar gy wilt ver-

trekken. Gy weet dat ik ten naeften by doen

kan al 't gene ik begeer , fchikr u dan naer

mijnen wille , indien gy niet t'onvrient wilt

hebben een vrouw , die meer als yemant ter we-

relt. haet al datfc hact, die lichtft verdelgt al

^geen
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te wikken viel- ^,„7 '^-^''y,"'" dat'e

cien forggeJikea toeflanr. daer hv Lh n

ker "'^^.''J".
de dingen ful.

'J^ moet mi verfe L'.n *
^'^^^

wachren dfe 'k teb^^^^^^^^
eenige der lijtl

veranderen v.n ^ f
moer de orden

de w ch hebben efïk '^S--°-^'g
in fuiken C Ln " '^l^^"

kan belerr^n
""^^"S^"' dat niers my meer

?en aennl H edelmoedi-

béfeü^ ;'""=':'„^'",„-\''"'--n die u mocht

ven T,T VI
'?''ï^hien hem iW verder-

ly CeX r
' hem in 't geen

de nacht veel gerufter, dan een

foo
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foo wreeden menfch verdiende. Ondertuf-

fclien . Anulcixr haer 's anderendaegs ko-

mende befoeken, feydefe, datfc ten langften

binnen acht dagen Cltlie in fijn gewelt zoude

leveren: invoege dat hy , met dele goede tij-

ding beiaden zijnde , de feive ging brengen

aen Aronce die 'er ongetwijffelt (eer blijde om
was: maer hy was 'c echter noch foo niet,

ais hem dacht dat hy 't behoorde te wefen.

Inder daet feyde hy tegens Annicar, 'k ben

ongeval foo gewoon , dat ik niet kan na-

laten ongelukkig te zijn : Maer, feyde ^m//-

car^ gy hebt immers ten minden ongelijk u

hert aen de hoop niet over te geven: want

foo Tnü/a niet en doet 't gene fy feyt, fullen

wy doen d'andere dingen die wy befloten

'^lebben, en gy fult fien dat de felve lieden,

Jie voor de vryheit van Romen arbcyden,

[ook voor de vryigheit van C/el/e fullen wer-

den. Gy hebt felf 't voordeel van tot eenen

>gen-vryer te hebben, die al de deugdelike

Lomeynen geerne verdelgt lagen, en die alle

ïerlike lieden haten. Gy hebt gelijk, her-

lam Arofice, maer ren laetllen blijft Clelte

Inoch een Gevangene van eenen wreeden

Dwingelantj die 'er op verlieft is: ik ben

^binnen Romen verborgen, fondcr yets an-

ders te konnen doen, als klagen en raet

te geven ; de vryheit van Clehe is onie-

ker: en fchoon Clelie ielfs uyt Romen
ware, zouden wy ongelukkig genoeg zijn:

want in wat gcweft van de werelt zou-

den wy een berg-placts vinden ,
dewijl

wy
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die. die-t j^ude konn ?
P""» van Num

tot fijn verft^nff nietwed.

de hv Vr K ^^^^ '"•mers, voe.

alleen mL ?' ik C/J

vf^^rrt "r^T"""
-ael voor hare voTrfn' « "g ÈrVygerSa^'Hom haer van liefde fterf. h ik tTi* danken, en meer aen u verfchult zijn als ik ovt

dé- di JL / Tr'' hoopte en vreef-

ttdiitt;ftrn:Tan l^'^'^'r-j v*aL uc rrins van Numidie in dp

1"''"^ datir.l.rzt :» «A raUrms en hunne vrienden heymelik

rÓêr":ê
^7'"

r^'^y'*^"'
"-•«'^ «nTop.roer te maken, die haer Vaderlant in vryheit

nen .n aPt"f
""^ « 'J'*"

L'
"

I u''""
^^"'^«'-•.de heerlikheit, enhaer verdeelde; was Hora„«s bijfter ongeruftb,nne„ Ardea vernemende uyt eenig! Be-

jas; dat defen D^vingelant op'er was verlieft:

te vt"*?""'
N-'nidie gedacht had haer

te verloflVn, en dat men niet en wift waer~ g^l-'f^ hy zoude ver-momt uyt Ardea getrokken hebben, foo wel
als om te gaen fien ofte hy CUIit
met had konnen verloflen; maer hy wift dat
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Ilf. B O E K. 18;
hy de belegerde foo aenfienlik was , dat hy
geen middel fag diergelijken fake fich te dur-

ven onderwinden; en al 't geen hy konde
doen was 't foo te maken, dat die van Ardea
de vryigheit van hunne Gevangene halsfterrig

bleven verfoeken. OndertuflTchen, alfoo hy
heel gaeu is, begreep hy wel, 't weynig fchijn

had, datfe TarqHimus zoude weder geven,
want hy wift dat hy ftijffmnig bleef by fijn

voornemen. Maer immers, hy konde niet

anders doen, als hy dede, en als te klagen

over 't Geval, 't welk wilde dat hy al tefFens

was gebannen verlieft, mif handelt, en ver-

plicht aen fijnen Tegen-vryer. Aengaende
TarefuitKius , hy verftont met verbaeftheif,

dat 'et den Prins van Numidie was , die Clelie

had willen ontfchakcn : want hy begreep wel

,

dat delen Africaenfchen Prins eenig heymelik
verftant binnen Romen moft hebben, om
diergelijken aenflag te beleggen. Hy hoopte
echter de waerheit der fake t'ontdekken , ten

eynde van *t beleg, en dacht toen in ernft,

dat door onderhandeling te cyndigen; ofte,

foo dat niet wilde vallen, fijn laetfle kracht

in te fpannen, om die plaets t'overrompelen,

welke rot die rijt toe noch met geen gewelt

acngetaft wasgeweeft. Belangende TitHS.tn.

den Prins van Pomerie, de liefde befat haer

herte meer als den oorlog: en Hernnhay en
> ColUtmct^ hadden alrijt *t volle gebied harer

ziele. Maer voor Sextas ^ Lucrcna lag hem
geduurig in 't hooft. Hy fagfe altijr, fonder

haer te fien; hy dacht niec als aen haer; hy
fprak



184 C L E L I E,
fprak nergens anders af: hy leefde op hcopf
fonder re weten wiefc hem gaf; en hv hC
luiKe onftuymige en foo ongerufte finlikhe-i
den, dat, zedert de liefde haer heeft eenioeyif'
met het vJeelch.reaen den geeft op te ruyen,i
fy noyt heviger, geweldiger, noch bequamerH
.drittom t verftant te benemen, had ingebla-sl

1 j L
^^^^^^ ^'j"^ ^^^^ heerfchte.5

Ook taelde hy weynig, noch naer 't gener te>i
Romen gebeurde, noch naer 't gener in 't Le- s

1 ger omging; en hy droomde nier, als van uyt- J

u wegen te loeken om Lucn<//a weder te fien. ,i\

OndertuflTchen wachtc den Gefanr desKonings e;j

van Clufmm dagelicx te vergeefs naer tijding
van ^roKu ; want hoewel 'er volcx genoeg was

,

die TarijHwms, indienfe hadden eewilr, kon-
den berichten, waerdefen Prins üch onthielt^,
en 't gene BmtHs waerlik was , en 't gene anen re
Romen imede, fchoon'er twee vrouwen waren
die dit ganfche geheym wiften, en twee doch-
ters die van 'rgrootfte deel kennis hadden,
bleef het echter forgvuldelik bewaert. Want
alfoo *t belang des Vaderlanrs immers foo aen-
incrkelik was als dat van de Gods-dienft, was
de getrouheit in diergelijke gelegentheden daer
Ihikter dan elders. Voorts warende vrouwen,
die cenige kennis van foo gewichtige faken had-
den, geen gemeyne vrouwen: want Ractl.a,
Moeye van Bmtus^ had d'edelmoedigheir ge-
hecht aen'thuys daerfe uytgefproten was; en
Sjvelui had ongctwijffelt alle de bequaemheit en
al de grootmoedigheit noodig zijnde, om aen
een fake van foodanigen gewichte deel te heb-

ben.
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bcfl. Ook kende den doorluchten Herm/Hju/
foo volkoiTielik hare verdienlt , dar fchoonfe
fijne Myeder niet geweeft ware, hyfe iljne
vriendin zoude gemaekt hebben. Voor f^aU-rta

;ji'tisbynaer genoeg re feggen darfe was dedoch-
''^ter van Kiientts vriendm van Luae/ia . en de

meefteriïe van Hcrm:n. ns , om 'er een groore
lof-reden op fe maken:enaengaende Hertnilm
is et mede genoeg te weren , datfe was de fufter
!van BrutHsAt nicht van R.tal/a^ en de befon-
idere vriendin van Kt/ft-ra^ omfe nietre vermen-
gen merdie vrouwen, welke geen dingkonnen
•"édekt houden, 'tls waer,ry was noch jong ge-
oeg, maer fy v/irt: ook niet 'rgene men regens

\T.^t\jHm{{j broude; en belangende 't overige
Ihadfe geen noor't felve te durven ontdekken,
idcwijlle 'rniet konde doen,fonder haren broe-
der 't leven te doen verliefen. Eninder daet.de
ifake bleef foo feker in den geeft van alle defe
idoorluchre Perfonen, dat men niets ontdekte
van 'f gene ^roKce.oftt Brutus, ofte Herniw/HS
jkonde deeren; noch ""t geen konde doen uytle-
ken den grooten aenflag die den doorluchten
minnaer van Lucretm , zedert hy van Metapont

< was wcdergekeert, in'tgemoet had begrepen:
ihy had felf twee fonen , die dit jaer hunnen eer-
^ilenVelt-tocht deden, de welke den aenüag van
tharen doorluchten Vaderfoo weynig vermoede,
dat hunne genegentheit vry krachtig hing aen de
|kinderévanhem,die ^r-;f/;f/wildeverdelgen;jafe

iwarcn felfgewikkelt in eenenaenhang
. ftrijdig

egens dien derjonge lieden.welkers vrientfchap
ti u heb gefey t dat den behendigen AmücM- hey-

nielik

i
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186 C L E L I E ,

inelik onderhield, om 'er fich in rijr van noi
af re mogen dienen. Boven dir alles W4»\»
niet eenen dag, noch niet eenen nacht, ofk
men hield cenige heymelike vergaderinge,
binnen Romen , ofte by Raa/m , ofte by
/er/Ks, ofte by S/ve//a, De Salyfche Pnefters
cn de Ve(Valc Nonnen, hadden mede hui
deel in defc vergaderingen, die alle op d
vryheit van Romen fagen; men dede felf;

onder 't volk ftroyen verfcheyde geruchten
die Tarqutwus konden hinderen, 't zy ter

aenfien van 't beleg : *t zy over dat hy de Ge-
yangene weygerde weder te geven, 't zy ovei
•t verlies van \ Leger, 't welk alle daeg ver-
fwakte ; ofte 't zy over fijne vooriedene
fchelmftukken; over fijne Tegenwoordige gc-
weldenary, ofre op fijnen toekomenden over-
laft. Men trachte feifs den geeft van de me-
nigte in te ftampen, dat, by aldien Tarqut-
mus Ardea won , Romen onder noch wreedcr
flavernye zoude raken; op dat'er in 't hert
der Inwoonderen van defe vermaerde ftadc
een algemeyne geftelrenis quame, die hun,
wanneer menfe gelegentheit gave, tot oproer
mocht verwekken, 't Is waer dat d'enkele
geweldenary vau Tarqutmus^ en de fchelm-
ftukken van TnUm genoeg waren, om te ma-
ken dat ai dc Romeynen doorgaens gereec
ftonden , om het juk van een ganfch onrecht-
veerdige Dwingelandy af te werpen; want
niemant was onbekent, dat Tarqmnms , niet
wettelik Koning van Romen was geworden:
«n dat, in plaets van gekorcn te zijn volgen*

dc
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Ili. BOEK. ag7
de gront-wetteu ran den ftaet, liy een der

deugdelikfte Koningen des werclcs had ver-

moert, om 'c gebied dat hy befat in te Hok-

ken. Dies mocht men feggcn, dat hy 't had

verkregen door *c vuylftc ran alle fchelmftuk-

ken, en dat hy 't behield door d'onrechtveer-

digfte dwingelandy die 'er oyt is gepleegt.

Maer hoewel defcn Prins door cenige wiert

gewaerfchout , dat 't rolk morde, verwacr-

looi'de hydit bericht, tegensTijn gewoonte,

mits de liefde en den haet toen fijn hert be-

fettcden. De wederftant van CUlte had defe

twee driften op foo feldl'ame wijle in fijne

ziel gevoert , datfe hem geen mfte gaven, «n

hy gevoelde foo krachtigen ontroering in fij-

nen geeft , dat hy geduurig van twee dingen

een dacht, ofte dat hy Clelte zoude befitten,

ofte dat hyfe zoude van kant helpen. Sich

dan doorgaens inbeeldende, ofte dat hy'er

fich afzoude doen beminnen , ofte dat hyfe

zoude doen fterven , was fijn gemoet niet feer

geruft; jae Aronce en Clelte» hoe rampzalig

datfe waren, hadden meerder ruft als hy, mits

het de deugt eygen is , de herten diefe befit

tot ftilte te brengen. Niet dat deugtfame lie-

den fomtijts niet heel gevoelig , en feer ellen-

dig zijn, maer ten miiiften voelen ly noyt

in 'er hert de krachtige onfteltenis, welke

*twroegen der fchelmftukken brengt in de

ziele der boofwichten: efi indiènfe gedwon-

gen werden hun over andere re beklagen,

hebbenfe den trooft van hoyt over haer fclven

te klagen , *t welk geen middelmatig voordeel

//, Deel, Nn geeft.
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288 C L E L r E,
geeft. Want gelijk 4v^t Jaftiger valt ftoffe te
Kebbcn om te klagen ovet fijn gebuur, dan
over een vreemden ; over fijn maege . dan
over riju gebuur; over fijnen v^ienr, dan over-
iijn maege; en over fijn meefterffe, dan over)
fijnen vrient; is het noch red moeyeliker'
over fich Telven dan over al de andere te kla-
gen. Hierom Aronce cn Clelit niets hebbende
hun feiven tc wijten^ verdroegen hare on*
gelukken met een wondere ftantvaftigheir,
hoeweife immers foe teederen gevoeligheit
des herten hadden, als hare liefde groot
was. Echter gebeurden 'er een heel feldfame
toeval , diegefchapenftonteen gruwelik, on-
geluk tt veroorfakcn ; want op cenen nachc
dat Falerius by Raalta was gekomen, om
Hermmms^ die in drie dagen weder naer Ar-
dea moft vertrekken , te fpreken , vergat
de flaef^ geftelt om de deur op te doen,
lange gewaekt hebbende een ontftekenc
lamp, die brant in't huys maektc , daer ai

de werelt foo vaft fiiep , datroen fulcx niet
gcwaer wiert,dan door't gefchreeuw van di«
welke *s morgens <loor de ftraet gingen , ea
die , fiende dat gr<xote vlammen viers ten
hemel fleygerden , ^t^lles in roer ftelden,
kloppende aen al de buur^huyfen en eea
Ichrikkelik geroep makende. Aronci wiert
d'cerfte wakker van al 't volk dat ten huyie
ran Raaim wa* ea hy ftont heel verfet 'dit

groore g^rycht van yerwcrdc ilemmen te hoo-
ien

:
maer hy wiert noch veel verbaefdcr,toen

hy ^ joist 'er haeft opgeftseo werende.
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fijne ganfche kamer vol rook fag , en 't hec-

'

Ic dak tegen over fijn venfters foo fchrikke-

lik branden, dat 'er geen middel was te be-

grijpen, hoemen foo grooren vier zoude kou-

nen uyt blulTchen. De flaef dan die by hera

(liep op wekkende . dede hy hem roepen al d«

dienaers van*t huy», aen die zijde, ahvaer den

brant noch niet en was: en hy ging felfs klop-

pen aen de deur der kamer ran Rac/i/a^ aeH

die van Uerm/iia, aen die van Brutus, en aen

die van Hermmius • want den trap was noch

rry, mits de flaef , die den brant in 'thuya

gemaekt hadde, op de hoogde folder flapen-

de , 't vier in 't dak was geflagen. Ondertuf-

fchen was'tquaetfte in dit ongeluk. dat*et

dag was , dat 'er rondom dit brandende huyt

een groote menigte volk ftont, 't welk ver-

focht in te komen . om 't vier tc blulTchen

,

cn te beletten dat 'et niet en floeg in de buur-

huyfen. Dies vonden Arome en Hcrmmms hun
dapper beteutert: want 't was onmogelik, dat

onder fuiken menigte van volk niemant ge-

vonden wiert diefe kende, en diefe dede vat-

ten. Aronce , die niet en dacht als om Clelie

t€ verlolTen , fag fich in ftaet om felf befet te

worden , en Herm/fi/uj fag fig in gevaer van

onder de kluyven van Tarqu/n/us te raken,

en van 't leven te verliefen. Defe twee

doorluchte rampfalige hadden by naer lie-

er gewilt hun te laten verbranden, als ge-

aer te loopxTi van in *t cewelt van fuiken

vyant te raken , ten ware datfe haer leven dus

•''agcndc , ook dat van Ractiia , van Htrnuü»

Na 2 van
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van Srutus , cn van alle d *andere , die iit
huys waren, zoude gewaegt hebben. Naerdv
fedan hadden gemerkt hetr'eenemaelonmo§a
lik was , fonder buyten hulpe 't gewelt van*t vif

te fteuyren, warenfe d'eerfte die de deuren or

deden, voorde menigte van*t volk dat verfoei
in te komen ; feggende tegtn Racilta en xr.:

gens Herniilta^ dati'e liever hadden, de flach
offers van den Bwingelant te zijn, als het IfJ

ven van twee foo aenfienelike Perfoncn at
wreethcit der vlammen over te gevei

Maer op dat d'edelmócdigheit niet onvoo
fichtig waren , en op datfe, aen de behoi
denis van andere denkende , de hare nl«

ganfch en gaer verwaerloofden , rermomdenl
hun foofe konden, en namen voor, de deure
op doende , Rad/ia en Hermtim te volgen , gels

dcnmetpurpere tapijten , cn andere diergelijk

dingen, hun gelatcnde die te willen drage.

by Shei/a^ wiens huys niet feer verre va:

daer wat. Maer op datfe hun, des noot
zijnde, mochten vcrweeren, namenfe elk e€

nen deegen. Aengaende Srufus , hy geleyde fiji

;

Moeye en fijn Sufter welke in 't huys lietei

diefe bequaem hielden, om te weeren; dr

wanordcrcn, die in diergelijke gelegcntheii

gepleegt worden; want JBrntHs, fijn vern:aa-..É|M

niet durvende vertoonen , was *t niet geradei^^
hy ordrc fteldc in een voorval ,dacr men 'toor ^

deel wel vry moer hebben, om <*jÖ4^behooren t<

handelen. Benevens dat hy, willende by del

hant wcfen , om fijne vrienden re befchermen,

Indien snenfe aen xaaile , ging hy lieveti^

I
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III. BOEK. 1^1
mct'^er. En inderdaet,dit ongelukkige gefcU

fchap was gelukkelik geraekt door al den

hoop volk, ftaende voor het huys ran Ra^

cilta , en 'c was nu niet boven twintig tredea

van dat der deugdelike Moeder van Htr^

mtn'tus , toen delen doorluchten Romeyn
wiert gekent door den Hoottman der lijf-

wachten van Tare^HtmHs , die in dit quar»

tier by een van lijne vrienden ging. Defe

jnan, fiende foo fchoone gelegentheit, om
van den Dwingelant^^en van THUtci een groote

vereering te krijgen ,* indien hy hun leverde

een Perfoon, wiens bederf fy foo lang hadden

gewenfcht, beftond tegens 't volk te roepen,

dat hyfe wegens den Konink gebood, tebe»

ifetten een van fijne vyanden die vermomt was

,

en diehy, de gene welke hy aenfprak , toonde,

en op dat ffjn voorbeelt hun moet gave, hy

trad toe met dendeegen inde vuyfl: , wordende

gevolgt door twee van fijne makkers , die infge-

lijcx deden. Mier Hermtmus had naeulicx gefien

dat men hem telijfwilde, ofcehy wierp de pur-

pere tapijten , die hy had geladen, weg, en ftelde

fich in itant om fich te weeren ; ja hy verweerde

hchinder daet foo dapper , dat hy menigte die

hem omringde dede verfchuyven. AroMce die

voor uyt ging» ftont gereetomin'thuys van 5"/-

W/»»xe treden, en alfoo in fekerheit teraken,

toen hy ,/t hooft wendende , fag dat men fijnen

vrient aenranfte. Dies weg werpende 't*geen

hem had mogen beflommeren, ginghy, in,

plaecs van binnen fijn berg-plaets te wij-

':en , Hermimas by ftien , en Bn^ms dede

Na 3 "i^^-
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C L E L I E,
infgelijcx naer dat hy Racil,a en Nerm,^
binnen de deur van S/ve/ta had gebrach
•tGevaerwas uytflekende: wanr 'tgcnc rrcit
fcheen by dcfc gelegentheit, of wel Tarqu

gruwelik wiert gehaer, liet het gebc
dat dele man gaf, van Hcrmmtus te befettf
niet te werken, 'tis waer. dat, alfoogemeyn<
lik de menigte van't volk, dat de droeve ong(
rallen loekt , vermengt is met lieden, die feil
heel bequaem zijn om wanorden te reroorfs
ken

,
men fich niet verwonderen moet indien

er wierden gevonden die indefen onrechveei
digen aenüagde hand boden. Muct Hermmiu
ficnde y^roftce en Brufus, die hem te hult
q«amen, in plaets van *er blijde over te zijn
wiert 'er fchier mocyelik om ; en feyd 'er din-
gen. die haer mochten doen begrijpen, datfe
hunprn fijnenc willen in geen gevaer behoorden
te ftcllen. Sy geloofden hem echter niet, in*t
tegendeel befchermdefe hem beter , danfe
haer felven befchermt zouden hebben, hoe-
welle door een oneindelik getal volk om-
ringt waren. Die defe daet aen fagen,
ftonden heel verfet, door Bruft4f te fien
vechten gelijk hy ftrecd; want defen Hooft-
man der lijf-wachten had goet roepen , dat-
*et was te doen om een vyant van Tat-qniMtus
te vatten ; hy hoorden *t niet. *t Is waer
dat hy, in de werelt voor eenen onrfinnigen
doorgaende, 't volk in defe gelegenrheit
fijae kloekmoedigheit aen fag', als een wer-
king^vau fijne fotheit, en niet naer liet

hem *t ontlien aU een Neef van Tarqiitn/us,

Voor
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in. B O EK. 19 j
• Voor Aronce fijne dapperheit dede hem wel

uytraunten, dogfc maekte hem niet bekent,

wanr hy, die Hernttntus wilde vingen, dacht

niet dan om hem levend te grijpen , en fclf»

Aronce^ die hem met foo heldachtigen moet

befchermde, te doorftooten. Hcrm/fffus ook^

om fijne edelmoedigheit te erkennen door

een andere , eeuwige gedachtenis wccrdig

,

wetende dat hy die hem wilde vangen dea

felven was , die TuUia had belooft , Cleiif

binnen weynig dagen t€ verlotTen , weder-

hielt fich hem te doodcn, en wilde lich ver-

noegen met fijne flagen te keercn, uyt vrceie

ran defen aenflag te vernietigen. Maer

: was door een feldfaem ongeluk, dit AroK^

te , defe man niet kennende voor die C/cla

_.io(l verloflen , na dat hy 'er drie otte vier

die hem hielpen had weerloos gemaekt, foo

dapper op [hem aenviel dat hy hem fijnea

deegen dwars door 't lijf (Vak , en do Jt voor

fijne voeten dede nedervallen. Hermi»}us^

die den toeleg fag van defe daer , gaf een

grooten fchreeuw , om AroHce te beletten

dien fteek te geven : fijne edelmoedigheit

was echter vergeefs , want fijn ftem wiert

niet gehoort , dan na dat de flag was gedaen.

Dog indien fe niet tijts genoeg quam , om de

doot van hem die Clelte in vryheic molte

ftellen te beletten , quamfe rafch genoeg

om A*-ottce te doen bekennen wat hy had

gedaen ; want op 't felve oogenblik dat dele

man viel, quam hem fijn w.efeu voor, en hy

merkte dat hy 't leven beaam die fijn meeu
Nn 4 terlTe
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tcrflTc moft verlolTen : foo dat hy meerdé"
wiert bedroeft dan yemant oyt geweeft is:

Defe fchrikkelike mistrooftige ontroering ,

welke op dien oogenblik fijnen geeft beving |i

fchorte echter fijne dapperheit niet, in 't teo
gendeel verdubbeldefe, en willende ten min-:
ften 't leven van fijnen doorluchten vrient be-
hoaden, dede hy foo wondere dingen, dat
hy de fchrik bracht in de menigte die hem
omringden

: BrutHJ en HermtHms van hunner
zijde deden *r gene men niet waerfchijnelik
zoude konnen maken ; en dus , federt dat
defen Hooftman der lijfwacht doot was, ala
ook de twee lijf-fchutten die hem volgden,
wierden fe reel min gedrongen. Sy zouden
echrer eindelik in 'r onder-fpit geraekt zijn

,

fonder den byftant die d'edelmocdige Stvdt^n
door hare voorfichtighcit hun gaf; want foa
haeft de Moeye van Brutus by'er quam. ca
darfe haer den ftant der fake had verhaelt,
fondfe datelik ter plaetfe daer Amtlcar, Ar-
temtdorus , Zemcrates . en Celert t*huys la-
gen, omfe te waerfchouwen, en byftant van
hun te verfoeken. Maer men bevont dat
den eerften . uyt laft van Tarqutmus , van
wie hy eenen brief had ontfangen . Clelie

was gaen befoeken : want gemeynelik ging
hy *s morgens by defe fchoone Gevangene,
om \ overige van den dag vryer te hebben,
tot*et verrichten dier dingen , die hy voor
'c belang fijner vrienden nootfakelik moft
doen. Benevens dat CieUe , in den ftaet

daerfe toen in waj, 's morgen* vroeg wak-
ker
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^
kcr wiert , enfe droeg foo weynig forg om
*cr re kleeden , dat Amücar wel vroeger had

mogen komen, fonder haer laftig te vallen;

wanc alibo men lang had gewacht , met de

deur van RaciiltM op te doen . om , fonder

eenige buyten hulpe , den brant te mogen
bluffchen , was 't alree vry fpade. Maer ein.

delik Ar:emtdorus ^ Zenocrates , en Ce/ere be-

richt zijnde van *t geen'er omging^ liepcnfe

met 'er veert ten huyfe van Stvelta , verge-

felfchapc met al *c volk datfe hadden. In
défen ftant , ingaende door een poort vaa

*t huys van defe deugdclike Romcynfche
vrouw, en uytgaende door die, voor wel-

ke Aroncey HermtHtus^ en Brutus waren , gin-

genfe *t hun 'er hulpe, en fy quamen'er foo

van pas , dat de menigte » üende foo vele

gewapende lieden uyt (Ut huys komen, ge-

loofde dat 'er noch vry meer waren ; foo

datfe wijkende , hun diefe wilden vangea
gelegentheit gaf om in 't huys van Sivelia te

geraken. Maerfe waren 'er naeuücx, ofte fy

dachren op vertrekken : mftsfe wel oordeel-

den, dat foo haeft Tnllm van de faek zou-

de bericht wefen , fy 't huys zoude laten in-

nemen. Hierom dedenfe, fonder re vertoe-

ven, niet dan dwars door 't huys gaen, naer

dat aKvaer Arremtdonis, Zenocrates, en Celtre

t'huys lagen. Sy namen hunne peerden > en

gaven dat van AmUcar aen AfêHce , waer na

Brmns, hun een leydsman gegeven hebbende»

'bnd ua een huys dat f^alermf niet verre van

Collatia hadde, op datfe daer mochrcft ver-

Nm f boX:

I
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*

borgen blijven , totfe met gemak mochti
overwegen wat hun te doen ftont. Ma-
roor hem. hy wildeniet weggaen, en leya
dat fijne ichijnbare flechtigheit hem uvt d
rerwarring zoude redden, en dat fy'er gee
fwarigheit in behoefden re maken. Niet ai
ders dan konnende doen. gingenfe daer Bn
tus haer fond, enfe wierden 'er fonder ftril
beiing ontfangen ; want raUrms met 't kri<
ken yan den dag uyt Romen getrokken zijn
üc, was er al voor twee uureii aengekomeij
Maer wat en dacht den rampfaligen AroHc
met m 't derwaerts gaen : indien hy fijn
neygmg had gevolgt , hy zoude uyt Romen nie
hebben getrokken; maer alfoo her, na 't gc
ne quacm te gebeuren , dyfficfhtn geweefl
ware 't niet te doen . verliet hy 't met re-
<leu, en hy verliet 'et met foo grooten droef
Heit. en met fuiken tegenheit, dat noyt ee.
nig ander minnaer foo ellendig gefien is. Hoe,
leyde hy by fich felven , ongelukkigen alt
gy^ijt, gy hebt geen dapperheit dan op
datf* voor CUlte dootlik zy ! hoe 't kan waer
zijn. dat gy hebt doorftooten die haer moft
verloflen? en dat die wreede en kluchtige
voorval u gebeurt zy> en gy zoud daer na
acn uwen ondergang noch konnen twijffe-
len, en eenige hope fcheppen? Ha • neen
neen. 't is veel billlker te wanhopen, ea
door een haeftige doot foo jammerlikcn le-
ven re eyndigen. Terwijle dat Aronce fich
felven op foo droeven wijfe onderhield , quam
Hsrmmim^ die over dit ongeval heel bedrukt

wat
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wasbyhetn, en bad om vergiffenis, als ofte

hy fchuldig ware geweeft. Ocii lacy ! mijnen

weerden Hermwius , feyde hy, wat fegc §y
iiiy, 't paft my veel eer, aen u vergiffenis te

verfoelcen over uwe eygene wanguaften; want

ik geloof dat 'et mijn byfonder ongeluk is,

't welk dat van alle mijne andere vrienden,

maekt, en dat 'et Geval, 't welk heeft bedo-

ren my den ellendigften van alle menfchen te.

maken, bevindende dat ik'r niet genoeg zoude

zijn door mijn eygene qualen, befchikt dat ik.

n4et dan rampfalige vrienden hebbe. Inder

daer, *t is licht te merken, dat ik een byfon-

der ongeluk heb, 't welk my over al volgt:

want ter beftemder tijt gebeurt 'et, dat CUite

wonder veel gelegen {zijnde dat ik, fonder ge-

(ien te worden, binnen Romen zy, flaet juyft

den brant in 't huys daer ik verborgen ben , en

dwingter my, uyt te gaen in 't geftchc vaa

twee duyfenc Perfonen, en de faoodheit en-

kluchtigheit van mijn gc/al wil , dat by na

onder een ontallik getal menfchen, die ons

wilden vangen ofte dooden, ik juyft den eeni-

gen doode die ClcLie moft verloffen. Iic die

wenfch duyfent en duyfentmael voor hare vcr-

loffiag te fterven. 'cis waer. Heer, hernam

Htrmtnms ^ dat dit ongeluk yec ftraffers behelft.

dan *c verlies van cenen flag» ofte yet dierge-

lijcx doen zoude , maer ten laetften gevoel

ik in mijnen geeft een feker vertrouwen,

'twelk my fegt, dat'er een faek fal gebeuren,

die wy niet verwachten : want eindelik, fe-

dert deu troon heeft befetcn; is 'er
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noyt binnen Romen geweeft foo grooten ge-
fteltenis rot eenige machtige verandering, al»
die ilc 'er zedert korte dagen heb gefien. Ha !

Hermwms» heraam AroHce, was 'er vet feker-
der in fchijn ais de vryheit van Cltlie? onder-
tuflchen doode ik, door een gril van *t Geval
diefe molt verloflen: laet ons dan, indien gymygelooh, niets metr hopen , voegde hy 'er
by, jae laet ons in 't tegendeel ons bereyden
tot alle bedenkelike ongelukken, ofte om die
door de dooc t'ontgaen. Maer terwijl Aronce
en Hermmms dus famen praten; dat Artemi^
dorus, ZeMocrateSy en Celere \ ongeval van
hunnen vrient aU ook haer cygen beklaeg-
den

.
en datfc al tTamen ten huyfe van VaU^

gingen, gebeurden 'er verfcheyde dingen
binnen Romen. Want Brutus, wiens groot-
moedig hert hem tot de vrees onbcquaent
maekre. ging TuUta befoekon, cn'er met
fijne gewoonelike flechtighcit feggen, dat hy
was geveeft by het dooden van den Hooft-
man der lijfwachten van Tar^Hmms, die fich
onder een groote nvenigre volcx had laten
ombrengen

, befpringende lieden die den
brant van \ huys fijner Moeye wilden gacn
leflchen; vervolgens uytbreydende met fijn
geveynfde dommigheit, 't ongelijk dat die
man hadde, van 'r overvallen lieden, beladen
met fijnen huysraet, diefe wilden brengen by
een vriendin van Ractlia. TnUm, die aireed»
de doot ran den Hooftman der lijfwachten
had vernomen, en die 'er inder daet heel om
geftoort was , floeg geen acht op 't feggen van

eea
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een man , diefe geloofde ganfch geen verftanc

te hebben. In *t tegendeel > fonder met hem
te redenkavelen, feydefe, indien uwe dom-
migheit u niet in fekerheit ftelde , zoude ik u
leeren, hoe men met fulke behoort om te

fpringen» die den degen in de hant nemen te-

? gens d'Offi^iers van't Koninklike huys. Maer
alfoo uwe fotheit u befchermt , gaet uyt mijn

oogen, uytvrpefe, dat ik, dus gram zijnde,

u om uwe dommigheit niet en laet handelen

,

gelijk men uwen broeder om fijn ai te groote

Toorfichtigheit heeft gehandelt. Brutits hoo-

rende dat ThUïci hem baldadig! ik met de doot
dreygde, meende op te ftuyven , en teffen* te

doen uytbarften fijn verftant , fijne gram-

fchap, fijnen haet> en fijne wraekluft. Maer
eindelik meefter wordende over fijne gevoe-

ligheit, ging hy henen, als ofte hy niet had
verftaen *c geen TuUta. feyde , en keerde weder

n* Ractlia, by hare doorluchcc vriendin zijn-

de. Ondertuffchen, alfoo men den brant

had gelefcht, vond men niemanr meer op
ftraet, en 't was aenmerkelik , dat of wel defe

wan-orden was gebeurt in 't geücht van veel

volcx, het TuUta onmogelik was eygentlik

de waerheit te weten: want alfoo defen Hjoft-

man der lijfwachten ftierf fonder fpreken, ea

fonder Herminius eens genoemt te hebben;

dat fijne makkers mede doot waren, feyde

men niet anders, dan datfe, willende een

vyantvan Tarquitt/HJ bcfetten, waren gefneu-

velt. De menigte en had ook Hermtmus , die

vermomt was, niet gekent: en yooï Stvelta

»

Na 7 hare
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hare deugt was in 't algemeyn foo oatftcn^
dat niemaac tegens haer getuygde, aoeh aen
r«^/.»ging fcggen, dat'er gewapende lieden-
uyt'er iiuys waren gekomen, die d'andere
twee hadden behouden. Aengaende Ar-once^
daer fprakme niet af; en defc iaek fcheen foo.
verwart, dat m'cr niers rari begreep: want
men verteldefe op honderrdericy wijfe.
Mier rerwijlalle dele dingen gebeurden, lat
Amilcar geruft by Clelte cn by Plotmjiy welke
de hoop van vryheit foo verheugde, dat ha-
ren ommegang dien morgen bynaer foo ge-
neuglik viel , als offe aireede waren vry ge-
weeft. Want hoewel Atmlcar eenen brief van
Tarqum'Hs had ontfangen, die hem dede fien

»

dat de liefdeen den hact fijn hert geduurig
folterden, toonde hy dien Clelte niet; en hy
fprakfe niet als van Aronce^ yxn *e vermaek
dat hy hebben zoude in haer vry re fien, van
de foetigheit diefe zoude vinden in 't ontfan-
gen der nieuwe verfekeringen fijner genegent-
heit, en van wat een blijdfchap 't was, ge-
lukkig te zijn, als men ongelukkig geweeft
hadde. Hy gaffe felf een briefje van Aronce^
*c welk haer uytermate vernoegde, want het
was tceder en verlieft; 'c behaegden 'er ook
foo fcer, fy 'c felve, na datfe het had gele-
fen, icn Platina die *t overluyd lefendc,
daer in vond dcfc woorden:

ARON«
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IlL B O £ K. 101

ARONCE AEN D'ONVER-
GELYKELIKE CLELIE.

. D'Eenjge hoop van u in vryheit te pen* bvengt

fio grooten^enfoo acngtncimen ontfieltenia in tnijn

herte, dat^ vreefettde van blijdfchap te flerven^

H voeder Jtende^ ik^ altijt ben den verltefften aller

tnenfchen, en den getrêuxlen mtnnaer des aerdbo»

dems^ *kjféet wel, dat il^ my eenigpns behoorde

tc fchamen niet gcflorven te z.ijn va» droefheit , m
te vreefen van blijdfchap te jierven : maer immeri
indien gy *t gevoelen mijns herten vod ondertdfi^

fait gy bevinden f dat een m/nniter die altijt on*

gelfikkig ts gevf^efl f
met reden mag vreefen^ ^tge»

voelikjte aller vermaekjtkhedenniet te linnen dragen.

Wat'er van 2,7, \f<il *nij*f iot prijjsn, en w?erdig

achten benijd te werden, mdien il^ aen uvot voetetê

fierve, naer u noch eenmael gefeyt te hebben ^

\bemiH ft.

Plotina dit briefken hebbende gelefen , fey-

de tcgeas Cleite^ dat *et niet genoeg was, dat

fy*er moft op antwoorden, en 'er d'antwoort

laten ficu. En alfoo defe bevallige dochter

gewoon was, met een wondere veerdigheic

te fchrijven, dedcfe 'tgene Plotina en Amslcar

begeerdem, ca amwoordea 'er op met defe

woorden:

i

C,LE-
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CLELIE AEN DEN EDEL-
MOEDIGEN ARONCE.

Dewijle gy van droefheit met geffonyen tijt,

vreefl ntct vanblijdfchap tefterven : voMt tk^achtfte
beqitamer om te doen leven ^ dan om te doenfter-
ven, Maer om te makfft dat de vryheit my in-*

der daet fott valle
y gedenkt dat gy my hebt

belooft noyt te verbreken de ketenen dte \ h
heb gegeven : -ve iut in '/ gevoelen van teeder-
heit dat sl^ u toedrage ; dunkt my dat tk^ by*
ffaer liever noyt uyt de gevanckcnps zoude gaen^
dan dat gy zjoud verlaten de boeyen dte gy
draegt. Gedoog dan, dat terwijle gy gebeden
doet voor mijne vryheit , /i^ V doe om u
rijt te zijn mijnen Gevangen y vaert ^k>el, \btd
H om vergtffents, dat ik^u fchrijvende heb wiU
leu geefitg zijn : -want als men fich niet haet^
en dat men ongelukkig ^» moet men niet dan tet*

derhett hebben,

Nacr dat Clelu had gefchreren , quamen
rlottna en Amilcar, die, terwijlfe fchreef,aea
de venften hadden gepraet , by 'er, en la-

fen 'rgcnefyhad gcfchreven. Waerna^^w//-
car 'twoort nemende, feyde, ha! Me-vroa,
hoe grooten vermaek doet gy my» vergifFenis
vcrfockende aen Aronce»om da: gy in u brief-
ken al te geeftig zijt. 'tls feker dar men *c

in briefjes, noch in minne-brieven niet al tê
moet wefen : en dat dit de reden is , welke doet

,

dat*ec foo fwacr valt diergelijke brieven

eo
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I en briefjes te vinden, die eygentlik zijn alsfe

behooren; want daer paflen geen hooge

woorden , men moet'er ook niet fpreken ge-

lijk het graeu, daer en voegt, noch te veel

konft, noch te grooten achteioofheit, noch

dient 'er geen fraeye geeft; echter moet*er

aerdigheit, en dritt in wefen; en 't valt ein-

delik foo fwaer wel over liefde te fchrijven,

dat 'er niets is 't welk laftiger zy. Maer voor

, tny, feyde Piffwa, *k begrijp niet, dat 'er

meerder fwarigheit behoort te zijn, van een

faek aU van d'andere te fchrijven: want ein-

delik, ik geloof dat in 't ftuk van brieven,

men niet dan eenroudelik moet fcggen *t gene

men denkt. Soo dat wanneer men verftanr

,

cn oordeel heeft, denkt men ten naeften by

op yder fake 't gene voegt bedacht te werden >

cn by gevolg fchrijft men 't gene racdfaem i»

te fchrijven. Inder dact, indien ik fchrijf

over een faek van gewicht, fal ik niet gaen

fchrijven, gelijk als ofte ik niet dan een

enkele plicht-pleging had te doen ; indien ik

nieuwigheden laet weten, fal ik geen plicht-

plegingen gaen op foeken ; indien ik eenea

brief van vrientfchap in ftelle, fal ik geen

hoogdravende ftijl kiefen; en foo ik minne-

brieven wilde fchrijven, zoude ik niemant als

mijn hert raet vragen. Hierom weet ik niet

al te wel, waerom gy in 't fchrijven van dier-

gelijke brieven foo grooten fwarigheit maekt.

Inder waerheit, feyde Clelie, 'k acht dat 'er

feer groote fteekt in allerley brieven wel te

fchrijven; cn dat 'er weynig lieden zijn die 'c
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'

7^' ''^"e het toe. hernam
dog onder alle brieren zijn de fwjerft.om m te (tellen die men minne-brieven noemt

ÓördeeT ^f'"'^'
'"'den ook recht koln ^

hW^ K ' "^•'^ vont aller.

ln.f l
" '^'''en^ ondertuflchen ge-

't mix "^^T" werelts U. 'daer me»
t meelle oordeel toe Tan doen heeft. Maeromu te toonen, dat ik 'er my op verftaeantwoorde PUr,„a, en dat ik /oor^'t mfnfte

inJnnw'" J ''"'e^en "'""en

vel v/„?"""/!°' " ' dat de brie-

«oeden fm daer meer plaets hebbc al» de wel-
fprekeatheit: datfe feggen alle 't gene noodig
I». en met. boven dien; datm-e? alle over-

Tl^TrT^f'' uytbannen, en f.ch met

^fn^'^i J''"'
vernoegen; en voornemelik

lijn belt te doen . om te maken datfe wel ee-fch.kt en klaer zijn. D-aer moet echter, voeg.
flel er by, ,„ ^efen een feker merkreeken van
beleetthe.t, 't welk 't onderfcheyt geeft taf.
fchen de handel brieven van eerlike lieden,
en van de gene die 't niet en zijn : en eindelikmen moet merken, dat de Perfoon die fchrijft
wel verftaet 't gene hy andere wil bekent ma-
Ken: want ik weet niets ondraeggelikcr.als te
lchn)veaeenen brief die uytlegging behoeft,
en aie de dingen verduyftert, in plaers vanfe
te verl.chtea Daer zijn echter vele lieden,
antwoorde C/,/«.die fich meenen te verftaen.

ca
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«tl die 'er fclven niet vcrftaen. Soo en gaet*ec

met Piofifta niet, hernam Amflcar , want ik

yerfeker u, datfe, 'c geenfc fcyr, heel wel

rerftaet; Hierom zoudefe my groot rermaelc

aendoen, met my te berichten, hoefe gelooft

dat men trooft-bricren moet inftellen ; en de-

wijPer reeltijts gelegentheden voorvallen om-
fe te fchrijven,fal ik 'er, volgen» haren raed;

rijf ofte fes maken, die 'k fal bewaren om 'er

my van te dienen, als ikfe van doen hebbe:

want gewiflelik dacr ii niet dat meer ftrijd

tegen» mijnen aerd , als diergelijke brieven.

Ook ben ik hondertmael bekoort geweeft, om
in plaets van my dierwijfe met de bedrukte te

bedroeven, veel eer te denken omfe te ver-

maken , als om 'er te beklagen: en ik weet foo

Weynig wat men feggen , ofte niet feggen moet,
dat ik fuiken brief noyt kan inftellen, fonder

dien meer als eens te fchrijven, ja felf niet

fonder door fchrabben, na die in *t net geftelt

te hebben; hierom zoude de fchoone P/otwa my
cenengrooten dieaft doen, met my dieteleeren

fchrijven. Inder waerheic,antwoorde Plottftit,

gy fult weynig moeyre hebben, indien gy mijn

gevoelen wel vat: want ik kan niet verdragen

die groote trooft-brieven , de welke noyr eenige

vrucht doen : ondertuflchen zoude men feggen,

loorende fommige lieden fpreken , datfe wanen
hunne brieven tegens de droeflieit een betoo-

verende kracht hebben , en dat menfe iefen-

de, niet meer behoort te gevoelen eenig lect

over 't gene men verloren heeft, 'k VVil-

» 4c echter wel , vocgdef'er by, dat men eensK voor
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|o6 C L E L I E ,
voor al bevroede . het alleen den tijt toekomt
111 dierge ijke droefheden te trooften. en dat
er de welfprekentheit daer mede niet behoeft
te moeyen. En voorts . om u de waerheit te
leggen, hoe vele Perfonen wil men trooften

njet al te bedroeft zijn > Hierom vinde ik
voor t beft, dat m'in defe gelegentheit kan
doen. de trooft-brieven heel kort temaken:
want om 'er redelike te fchrijven. moet m'al.
leenig de Perfonen, aen welke men fchriifn
betuygen, wat deel men in fijne droefheit
neemt, fonder lange klachten ofte groote lof
redenen te gacn maken; en fonder de ganfche
zede-kunde en al de welfprekentheit onnutte

.
iik te gebruyken. 'cis waer, feyde Am^icar.
en gy hebt groot gelijk: want hoe vele vrou.
wen trooft men over de doot yan hunne
mans

, fchoonfe geenfins trooft van doen heb-
ben, cn hoe velerhande lieden trooft men.
met welke men fich veel eer behoorde te ver-
heugen, om fich te voegen naer 't inwendige'
gevoelen hares herten, dewijlfe heel blijde

^ zijn, erfgenamen te wefen, der gene. over
m} welkers doot men hun vertrooft? Hierom,

bemmnelike P/o//m, voegden 'er .4mi/car by.
verlove ik noyt geen trooft-brieven te fchrij-
ven dan die kort zijn; alle de zede-kunde.
cn al de welfprekentheit. in defe gelegeatheic
met vrede te laten; geen lange uytbreyding
over de wreetheit van de doot te maken, ge-
iiJK fommige lieden doen; geen groote lof^.

redenen, noch lange eer-dichten te maken,
en eindelik ray ganfch en ga er na u gevoelen
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III. BOEK. 107
te fchikken. 'k Vraeg u niet;, vervolgde hy,
hoe men fich moet verblijden met de lieden

die eenig luk is aengekomen; want fulcx kan
ik wonderlik; en ik vereere u tien ofte twaelf
beglnfels van diergelijke brieven , fonder die

te rekenen in welke men voor aen feyt,

'k neme deel . . . *k laet my foo vele gele-

gen zijn ... en andere diergelijke dingen,
al te gemeyn voor fraeye gecften. Maer gy
zoudmy een oyrftekend vermaek aendoen,
indien gy my wildet leeren wel in ftellen de
gebiedenis brieven , die men de gene, voor
welke men fpreekt, open mede geeft; en
boven al my heel kortelik te berichten , hoe
men die, aen dewelke men fchrijft, moet
doen merken, ofte men begeert datfe volko-
melik verrichten 't gene men 'er feyt, dan
ofte men fich 'er weynig aen laet gelegen zijn:

want als ik te Carthago ben , word ik over-
laden met diergelijke dingen. Voor my,
feyde Plotwat als ik een gebiedcnia doe, voor
lieden die 'k niet al re liefheb, jnaek ik
cenen korten en dorren brief, hy is echter
beleeft en men vind *er 't woort van bede

:

maer men vind *et *er fonder ergens mede on-
derfteunt te zijn. In *t tegendeel , wanneer

.j,

ik krachtig wil bidden , feg ik eerftelik dat
de bede die 'k doe billik is, 'k fegge veel
goets van de Perfoon daer ik voor Ijpreke,

'k betuygefe vricntfchap toe re dragen , 'k be-

lafte my met de verbintenis diefe hebben fal,

indien menfe doordringt ; 'k verplicht felf

door een gevoelen van eer de Perfoon aen

wie
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C L E L I E,
wie ik fchrijf. om hem dcfen dicnft te doen;
en tot meerder verfekcrtheit fchrijf ik hem
door eeu andere weg, om te fcggen dat ik
bewiliige in 'r gene ik aireede heb gefchreven.
Mijneurhalvcn

. fcyde CUlte, 'k wilde wel
dat gy my leerde hoe men moet fchrijven.
aen lekere Perfonen, met dewelke dVnkele
wel-voegeütheit u rerplicht eenigfins mede
om te gaen

, en die gy nier genoeg acht, om
haer uwe vrientfchap te geven, noch om ge-
neugt te fcheppen infe te vermaken. Eerfte-
lik. feyde Plottnci, wil ik dat menfe foo wey-
njg fchrijve als men kan; want ik mag fulke
heden niet lijden, die alleenig fchrijven om
te fchrijven; die hun, fonder eenige nootfa-
kelikheit, willig verplichten, om hondert
brieven t'ontlangen , van Perfonen daerfe niet
at houden; en die in \ algemeyn, fonder
eenige keur. gcerne brieven krijgen en ook
fchrijven: enten tweeden, wil ik, dat wan-
neer men gedwongen wort dierwijfe gelijk

gy \ verftaet te fchrijven, men in die brieven
noch groot verO-ant, noch groote vrientfchap
ftelle; want men doet fich gewiffeiik ongelijk,
wanneer men .eenen feer fchoonen en heel
verplichtenden brief fchrijft aen een Perfoon
van ganfch middelbare verdiend : Hierom
moet men fekere flag van koele beleefrheit
hebben, die men vint als menfe foekr, om
*er fich van re dienen, tegens lieden die men
weynig acht, en niet bemint, wanneer
eenige redenen van gemeynfaemheit ons ver-
plichten omfc te fchrijven: ea iii dcfen ge-

ral
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1 n. BOE K. aof
ral mo€t men eygentlik inftellen brieven,
welke men plicht-pJeging brieven noemt, dit
nicc befonders, niergoers, noch niet quaeri
inhouden, die eenige woorden en weynig fm
hebben, die de Perfonen diefc fchriiven,
noch die aen welke menfe fchrijft nergens toe
verbinden, en die lekere foo algemeyne uyt-
drukking hebben, datfe bynaer op allerhande
lieden paffen, fonder yemant in 't byfonder
aente gaen. Inder waerheit, hernam C/<f//<r,

't oordeel is over al goet toe ; want by voorbeclt

»

«en zoude feggen , dat 'er niet lichter valt te
fchrijven als nieuwigheden: onderruffchen
int men lieden diefc heel kluchtig fchrijvett,

i^i'tZijn die lieden, hernam Amticar ^ dit'tx dik-
wils fchrijven* fonder datPer weten , die al wat
m'erfegtgelooven; die fonder orden ,en fonder
bevalligheit fchrijven ; die den tijt verflijten met
dingen te laten weten, daer men niet na ver-
langt, ofte uyt^er felven niet feer aengenaem

.

ofte die fomtijts de fwier der nieuwigheit niet
meer hebben. Ondertuffchen gaet'et feker,
dat 'et foo nootfakeiik noch niet is voor een
vrou jong te zijn, om fchoon tewefen, als
aen een nieuwigheit nicu te zijn, om aenge-
naem re wefcn : en dat 'er niet foo laftig valt,
als een lang verhael t'ontfangen van een
oude gefchiedenis. 't Is echter waer, her.
xiam Cieltc , dat 'er fekere droeve gevallen
zijn, die men van tijt tot tijt denkt te ver-
nieuwen, en die 't volk vertelt als offe eerft
quamen re gebeuren; 't welk gewiffelik
fvry lallig valt voor diefc weten, wanneer.

menie
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^fo C L E L I £,
menfe hun fchrijfr. Dog, mijni bedunken»
wanneer men brieven fchrijft in welke men a
gefchiede dingen verhaelt, moet men wr
overleggen wat flag van nieuwigheden c

Perfonen aen welke men fchrijft behager
want ik ben verfekert, dat*er lieden zijm

die niet en houden als van de algemeyne niei>

wigheden , welke 't gerucht gemeynelik veï

breyd , en die niet begeeren als gewonnen oft

verloren Velt-flagen, belegeringen van St«

den branden ; ovcrvloeyingen van wateren
oproeren der volkeren : en andere diergelijk

dingen ; dat*er ook zijn, die hun weynig be

kommeren met *t geen 'er in de heele werel

omgaet , alsfe flegs weten 't geen in haer ge

weft voorvalt: hierom moet men ter deg<

kennen de fmlikheit der lieden waer aen mer
fchrijft, wanneer men fich moeyt met huc
nieuwigheden t'ontbieden. Gy hebt gelijk,

Me-vrou. hernam Amilcary maer *t geen ik

voornemelik wilde dat de fchoone Plotim ons

feyde, dewijl fy'er toe verplicht fchijnt, isj

in welke brieven het dan zy geoorloft alle

{ijne geeft te toonen, en op hoedanige wijfc

men 'er hem moet toonen? Gy weet'etonge-

twijffelt beter als ik, antwoordefe, dog om
u te doen fien , dat ik bequaem ben om de

fraeyigheit van uwe geeftige brieven te mer-

ken, indien gy'cr my oyt fchrijft» verklare

ik u , dat het d'eenige zijn waer ik kennis van

hebbe; en dat, aengaende de brieven die meni
«rnftachtige brieven noemt, ik*er my ganfchj

aiet op vcrftac. In fuikc, hernam Antflcar^'

is 'et



II I. B O E K. iTt
is Vt ongetwijfFelc geoorloft een verhevener

ftijl te gebruyken. Want by voorbeelr, indien

Valerms ofte Lncrettus aen Tarc^uifiius over ee-

nige gewichtige faek fchreven , ofte dat geleer-

de heden eenige brieven wiffelden, foudenfe

hun bequameiik mogen dienen , en van de

hiftorie, en van de zedekunde, en van de ftaet-

kunde, en by naer van alle de kracht der wel-

fprekentheit. Wat daer van is , feyde Ploti^.

fin , verftae ik my niet : raacr voor de aerdigc

brieven , die ken ik wonder wei. *t Is ey-

gentlik in defe, dat de geeft fich ganfch moet
uytbreyden: alwaer d'inbeelding vryheit heeft

om te fpel«n, en daer 't oordeel foo ilraf niet

fchijnt, datme fomtijts niet eenige aengena-

mc malligheden onder ernftiger faken zoude

mogen mengen. Dies magm'er g«eftig boer-

ten: den lof en de licfkofmgen vinden 'er be-

• quamelik hunne plaets, men fpreekt 'er fom-
• ^

tijts van vrientfchap als ofte men van lief-

de fprak ; men foekt 'er de nieuwigheit; men
mag*er i^lfs eenvoudige leugens verhalen,

men verkiert wat nieuws, alsmen geen weer«;

men fpringt van d'een faek op d'ander, fon-

der eenigen dwang; en in defe (lag van brie-

V ven, zijnde, om eygentlik te fprcken, een om-
1 megang met afwefende Pcrfonen , moet men

'"'I fich wel wachten te brengen fckere foort van

fraey verftant , hebbende een bedwongen

"r uytdrukking, die fmaekt naer de boeken en

^\ de ftudie : en die heel vervremt is van de

i j «erdigheit welke men mag noemen de ziel

Si'* van dufdanige brieven. J>e ftijl moet dan

A H, Deel. Oü licht.
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C L E L I E,
licht, natuurlik, en te gelijk edel zijn: ech
rer moet men niet laren daer in te gebruy
ken fekere konft , welke maekt, dat 'er b)

iiaer niets is , ofte men kan 't in defe briever

te pas brengen ; en dat van *t aldergeraeyn-
Ite fpreek woort, tot de verflTen van de Sy.
bille, een geedig verftant alles dienr. Maei
men moet fich wel wachten , in defe gele.
gentheit te gebruyken die groore welfprekent-
Leit, befonderlik eygen aen de redenen; en
men moet een andere gebruyken , die fom-
tijts, met minder gefchal , een aengenamer
werking doet ; voornemelik onder de vrou-
wen ; want met een woort , alle lieden we-
ten de konft niet van kluchjes wel te ver-
tellen. Dat verfeker ik u, hernam Atmlcar^
ja 'k mag felfs u verfekeren, dar et alle lie-

<len niet paft die te willen weren. Maer,
beminnelike Plot,na , meet ons demaet vol

,

cn fegt ons kortelik, hoe gy wildct darmen
minne-brieven inftelde. Alfoo ik 'er novi

geen heb gefchreven , en felf noyt ontfan-
gen , anrwoordefe , weet ik niet al te wel,
wat ik behoor te feggen ; onderruflchen voel
5k my thans gefmt te fpreken , en ik fal a
niet af flaen. Maer voor ecrft u leggen, dat
'«r , mijns oordeels , veel meer fraeye min-
ne-brieven zijn als men meen:, 'k Geloovc
't foo wel als gy, hernam Anulcar^^o^^ mea
moet ilch niet verwonderen , indien de aer-
dige brieven een groot gefchal maken , en
de minne-brieven weynig : want men fchrijft

d'eerfte niet dan om van al de werelc gefien

Cf
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III. BOEK. gi|
fe worden , en d'andere fchrijfr men niet als

omfe re verbergen. Die eenen fraeyen brief

van vrientfcliap onrfaiigen , werden vereert

door dien re toonen ; en die eencn foetea

minne-brief ontvangen, zouden *er Ibhande aen-

doen dien verbreydende : dies moet men niec

vremt vinden , indien men van defe laetftc

foort foo weynig goede Tiet. Benevens dat,

om recht te fpreken, alfoo'er vry een groo-

ter getal lieden is , die uyterraate gaeuw,
dan die uytermare vcrlieft zijn, moet men
fich ook niet verwonderen, mdien'er weyni-

ger fraeye brieven zijn van die foort , als

van alle andere; dewijl'et feker en vaft: gaet,

darm' om van diergelijke dingen korreiik

naer behooren te fchrijven , krachtig moet
beminnen , en bequaem zijn rot fekere tec-

derheit des herren en des geeftes , die, 'tzy

inden ommegang , 'tzy in de brieven, al

de bevalligheit van de liefde maekt. Maer,
hernam Clehe , hebt gy flus niet gefeyt, dat

men niet al te veel geeft in die gelegent-

heit moet gebruyken ? 'k Bekent , hernam
piotmn , maer meent gy datme fomtijrs niet

heel veel moet hebben , om wcypig te doen
blijken i dus mag men feggen , dar , hoe
wel de minne-brieven niet van doen hebben

dit vier des geeftes , 't welk men in de^aer-,

dige brieven fiet flikkeren , moet 'er eclj*^

yet anders zijn in ftede van dat , en 'c vier

der liefde moet beilaen de plaers van 'r vier

des geeftes , waer ik af fpreke. Hierom
D€yind' ik , dat het rechte meikteeken

Öo 2 van
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314 C L E L I E, f

van de minne- brieven teeder en verlieft mo»l
zijn; en'tgeeri'er aerdig, geeftig. ja felf g^
neuglik is, in defe flag van brieven, echt#f

altijt na de liefde en eerbied moet fmake».
d'üytdrukkingen moeten krachtiger, en mece
treffende wefen; en onder de dingen die deb
geeft vermaken moet m 'er altijt feggen ób
ter herte gaen. Daer moet feit, indien l

my niet bedriege , dikwils een weynig orD
geruftheit by komen ; want de gelukkig;
brieven paffen niet wel in 't vryen. Nie
datm'cr geen vreugt in mag hebben : maei
immers 't moet geen gerufte vreugd wefen

i

en fchoon men feifs geen reden had vat.

klachte , moet menfe uyt geneugt makem
Cy fegt dat foo wonderlik, hernam ^mtlcar
dat, al had gy u leven langnietanders gedaei)

als vryen, gy'er niet beter afzoud kenner
fpreken. Indien ik *t .niet heb gedaen , ant

woordefe half lacchende , 'khèb vriendin

nen die 't voor my gedaen hebben, en die'ei
j

my van hebben lecren fpreken. Maer eindelik
j

een minne-brief moet meer gevoelen , aU^^
geeft begrijpen, de ftijl moer natuurlik, eer-

biedig en verlieft zijn : ja 'k houde felf ftaendeJ
dat 'er niets besjuamer is, om te maken dat dierJ

gelijken brief niet en treft , als dien al te fraeyj

te maken. Daerom is/r ook, dat 'er foo weyJ
nig lieden zijn , die van een minne-brief welj
konnen oordeel en ; want om'er een billild

rechter over te zijn, moet men fich ftellenl

in deplaets der generdie minnen; men moed
vatten dat 'et haer hert is 'c welk fpreekt, mea

moed
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IJL BOEK
moet verftaen hondert kleynigheden , welke fy

die fchrijven wel verftaen , en die andere niet

begrijpen : en men moet ten lactften een feer

tceder onderfcheyt weren te maken tuflchen

I
de aerdigheit der vriendelike brieven, en de

1 aerdigheit van de minne-brieven. Voorts , voeg-
I def'er by , lieb ik een heel eerlik manhooren
' feggen , dat de vrouwen gemeynelik betermin-

I
ne-briefjes fchrijven als de mans ; en voor my

,

I
ik meen dat hy gelijk hadde. Want als een

minnaerten vollen heeft vaft geftelt, opent-
'j* lik van fijne hertstocht te fchrijven, is*et lan-

^
j
ger geen konft: , geduurig te feggen, ik ftcrf

"4 van liefde: maer voor een vrouw, dewijl-

fe noyt foo eygentlik toeftaet die te dra-

gen , en datf'er een grooter geheym af

1 maekt, behaegt die liefde, welke men maer
i' ten halven fiet , meerder als die haer fon-

I der bewimpeling vertoont. Maer na dat ik ficp

feyde C/e-Z/e , de minne-brieven van een min-
naer, en van een minnarefle moeten ver-

I fcheyden zijn: twijfFelt daer geenfins aen,
I hernam Plof/m : wanc de liefde en d'eer-

' bied moeren in de brieven van een min-
naer uytmunten ; en de zedighcit en vreefe

hun mengen onder de teederheit van die ee-

ner minnarefle. Maer, beminnelike

: dewijl gy 'er foo veel vanweet^ fegtmynoch ,

ofte het geoorloofr is lange minne-brieven
'ü te maken: want ik heb een vrient, die feyt

|l:r.idat de minne briefjes altijt kort moeten zijn.

^1 Om van alle briefjes in'tgemeyn te fpreken,

>ï| hernam Plotma , 'k houde 't voor goet datfe

4 GUï 3-, niet

4'
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nier uytcrmare lang zijn; maer zoude e«
Kluchrige faek wefen, indien men quaer keu
de dar twee Perfonen die fich oneyndelik b.
niinnen, die feldcnvry konnen praten, en d r

den anderen duyfenc kleynigheden hebben i i

errellen, niet mochten fchrijven, 'c gene (
"ch nier konnen feegen ; en dar de liefde, dl
een drift is van uytbreyding, welke alle dinge
vergroot, 'r voor recht niet hadde van fomtijt
lange brieven te mogen maken. Want wa

rmiddel, om vele genegentheir in weynig regel
re befluyten: wat middel, om groote minne
nijt in een kleyn briefje uyr te drukken, et
al r gevoelen van een verlicfr hert in een an-
oer, alleenig door drie ofte vier regels , te .

doen overgaen? Voor hun. die aerdige brief- v-
jes fchrijven. voegdePer by, »r valt hun licht
korte te maken , waer in echter veel geeft ) )é
i«, mirsfe haer verftant ganfch vry hebbende, j 1
de dingen diefe feggen uyt kiefen, en de ge- )

dachten die hun niet behagen verwerpen.
Maer voor eencn armen minnaer, wiens ver-
bant onrftelt is . hy kiert: niet . hy feyt al
wat hem in 't hooft fchier, hy moet felfs niet
uytkippen; want in faken v.in liefde, kaa f

raen noyt re veel feggen, jae men gelooft ^
noyt genoeg gefeyt te hebben. Dies houd ik I

fVacnde, dat'er niet verboden is lange brieven 3
te maken, mits darfe over ai 't merkreekeaAT:.
dragen

, dat de liefde haer moet geven ; caf'
dat, om oprechtelik te fpreken. niets meer-jÉL^^^
der lof verdient, als eenen fraeyen minne-brie^^ •

want eindelik , in weerwil van 'r geen ik flus

heb
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III. BOE K. ^17
•5 heb gefeyt , *kgelooof , dat alsm'er fchrijfi:,

: men de geeft foo ingenomen , en foo ver-

1 deelt heeft* dat 'et veel fwaerder valt wel re

fchrijven , als in eenige andere gelegentheir.

*t En is nier, gelijk ik heb gefeyr, dat*et herre

't niet moet uytvoeren, maer 't is dat 't herc

fomtijrs foo ontftelt is, dat 'et niet te wel

w«et wat 'er gevoelt. Maer met verlof, feyde

Amtlcar ^ wat zijn 't voor vriendinnen , die u
foo wel van de liefde hebben leeren fpreken:

fis de Verrroulinge geweeft van foo geeftigen

rryery, hernam, Clelie, dar, indien gy wift al

't gene fy weet ,
g' u niet zoud verwonderen

baer re hooren fpreken gelijkfe fpreekt. 't Sil

alleen aen haer haperen, antwoorde /4w//c*ir

,

want *t zoude my 't grootfte vermaek van de
werelt zijn haer een lietdes geval te hooren vet'

tellen : ook, voegde hy 'er by, kont gy my niet

wegjigen, fchoon gy wilder , want toen ik in-

quam ging den hooftman van de lijfwachtca

uyr; en gy weet dat men de deur van u vertrek;,

nier open doer, 'r en zy dat hyVr by ia. Hy
heeft felfs my gefeyr, dat hyniet foo haeft zou*
de wederkomen,en gy fulr al den rijt hebben die

gy moogt wenfchen. Maer war fchijn heeft 'et,

dat ik u buyren noor gae verrellen *t geval vaneea
mijner vriendinnen ? Hoe, hernam Amtlcat\gQ-

loofr gy 't niet nootfakelik zy, my te doen weren
; in wat Ichool, gy van de liefde foo wel hebt leeren

- fpreken, inder waerheir, foo gy 't niet en doet, fult

; gy my wijs maken, dat gy in u leven ten minftea
• '^rieofviermael hebt gevrijt. Indien fulcx Is, her-

. nam defe bevallige dochcer. heb ik liever uie vee-

Oo 4 tel-
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1^8 C L E L I E,
tdlen de gevallen van Cefome: »k hadde dop
Clelie belooft haer de felve op heden te ver
halen. Nier datle in 't algemeyn niet weet
*r gene defe beminneiike vrouw ten deele U
gebeurt, maer alfoofe het in 't breede begeert
te weren, wil ik 't u geerne feggen

, onder
voorwaerde.dat, indien gy kond maken men^
fe nevens ons verlofle, gy her doen fulr. Ha!
Piotma^ hernam Amilcar » indien de fchoone
C/ehe wil, gae ik een groor vermaek genie-
ten, want 'k weer nier foerers, als te verna-
men dat een van defe Perfonen, die de geeft
groor en war ernftachrig hebben, verliefr is, i

Hierom belove ik u re doen al *t geen my rao- *j

gelik fai zijn, om te maken dat TuUta alle dM
Gevangene los late : en omfe daer toe te breu- »

gen, fal ik 'er felf feggen . dar Culcx Tarquift/us i

min fal vertoornen, dan offy niemant als r/f//e
v^rlofre. Plotitta , toen , naer *t geen 'er AmiU
car feyde, geloovende dar hy fich noch te lie-
ver voor Cefome zoude laren gebruyken, in-
dien hy wift al *r geen haer was wedervaren,
begonde, foo haeft Cleiie hare beden by die
van defen aengenamen Africaen gerocgt had-
de, op defe wijfc te fpreken.

HISTORIE
VAN CESONIE.

Dewijle gy 't my belaft , fchoone en edel-

moedige C/e//f , wil ik u geerne verrellen al de
gevallen van defe minnelike vrouw, die 'r ge-

luk heeft gehad y«^n uwe genegentheic te tref-

feji.
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fent en ik begeer ook, dat Amildtry *c ver-

maek geniete van die te hooren. Maer ech-

ter, hoe verftandig dat hy is, moet hy verdra-

gen, dat ik liein van verfcheyde dingen^ onfc

ftadt aengaende, berichte, en byfonderiik van
haren oorfpronk, die een Africaen, naer allen

fchijn , niet kan weten , op dat hy fich niet rer-

wondere foo vele teekenen van heerlikheit , en
felf foo vele aerdigheit en geeft onder de Rutu-
len te vinden. Want , om u de waerheit te

feggen, d'opkomft van Ardea ii edeler als die

van Romen; en men kan ons niet verwijten j

gelijkmen de Romeynen doet , dat onfe Va-
der* boofwichten en ballingen zijn geweeft ; en

eindelik de Rurulen worden geftelt onder de

oudfte volkeren van ganfch Italien, en Ardea

dat 'er de Hooft-ftadt af is , wiert geboud door

de fchoone en beroemde D^mé dochter van
AcrtpiiSy en Moeder van Perfeus , wiens Kifto-

rie foo vermaert is, dat ik onnoodig achte die

te vertellen.

Gy hebt gelijk, viel 'ér Amilcar^ half lac-

^chende tuflchen, want ik, al ben ik een Afri-

caen, en hoe onwetende gy my houd, weet ik

dat lupiter op Daffaé wièrde verlieft , dat hy
fich alfoo wel bevond by dien kofteliken gou-

den regen verfiert te hebben , als by een ftier*

te zijn geworden, om de fchoone Enfópet^ont"

fchaken , ofte by fich om de Móéder vaa

Cafior en Pollux in è'en fwaen verindert te heb-

ben. Noch weet ik, dat de Vdder van Daftac

'-ernemende dat fijn dochter ftont te geleggen,

onaengefica al de forge die hy had aengewenr
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J20 C L E L I E, I
met er m ecnen toorn te doen bewaren , onC:
t ontgaen de werking der Godfprake^diehen.
dreygde 't leven te fullen verliefen/door lhanden vaa een foon defer Prin9e(rc, dedu
fchoone het fluyten in een Cederen-kift

, wel/
fce hy dede in de zee werpen, en dat de Go-iden voor hare behoudenis forgende, maekten i
dat de baren die aeu de kuiten van Itahen i

drc.en. 'k Weet boven dien. datfe. gevoa-den z.jnde by een viOcher wienfe wonder
fchoonleek, hy die bracht aen den Prins,
welkers onderdaen hy was. die 'er foo op ver*
heft wiert. dat hyfe trouwde: 'k weet fel
dar men fegr, hoewel fulcx wat fwaer valt om
gelooven dat foo befloren alsfe lae,inde ki(l. die op zee dreef, gelukkelik be-
viel van den jongen Perfeus, en dat de viiTcher
de moeder cn 't kint gaf aen den Prins, van
wien ik koom te fprekcn.

Ha! Amilcar,. hernam bevalliglik Plotma
gy weet >r te veel af. en 't fcheelt weynia
ofre ik geloof dat gy al weet 't geen ik S
heb te feggen. 'k Meen echrer gy niet ea
weet. dat 'er zijn die feggen. dat 'et Dame
met IS geweeft die Ardea bouwde, maer dat i

et was een foon van UlyJJes en van Cn-ce: doe
;

lulcx IS onwaerachrig. noch heeft geen ande-
re grondt

, dan gelijk U/yjfes feer welfprekent ' ^was, en Ctrce feer ervaren zijnde in de ken-
''^

ais van de krachrea aller kruyden . men tot
ArdeA beter fprcekt ala in veel andere Ste-
den, ja men heeft 'er felfs meerder kennis ll^!^
dau elders vaa de hoedanigheden der plan-

ren. '
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UI. BOEK. J2I
ten. Mier 't blijft vaft dat de fchoone Dattaë
onfe Stadt ftichte : want alfoo 'er, onaenge-
üen hare verbranding , verfcheyde heerlike
Tempelen zijn overgebleven, fier m er de hi-
ilorie van Daftaè in konitige Schilderyen ver-

toont, hoewelfe voor de bouwing van Ro-
men zijn gedaen. Men fiecfe icïis in een
prachtig Paiais, door de hant van een ver-
maerc Schilder, Cleoffhantes genoemt , die
Demjrares^ Vader van den eerften der Tarcjut-

nen van Corinrhen volgde, toen hy in Italiea .

quam.om t'onrvlieden de vervolging vznCyp-
j'eles ^ die toen in fijn Landt heerlchte. Soo
dat niemant de faeck in twijfFel trekt : en tot
bewijs van dit, zijn 'er hondert befonderhe-
den, die defe waerheit beveiligen : want by ons
zijn vrouwen die de naem van DnH.iè dragen,
dien van Perfander heel genieyn zijnde, fchijnt

van/'^r/(?«/ tezijn gekomen; ja men toont'er eea
Cederen-kift, die men legt defelve te wefen,
waer mede D.waé in Italien aenquam. en doe
door een wonder-werk wiert behouden, toea
onfe Stadt verbrande. Selfs ter gedachtenia
van den gouden regen daer gy af gefproken
hebt, viert men tot Ardea noch een fecft: op
de welke alle minnaers zijn verplicht hunne
meefterffe een gefchenk te geven, waer eenig
gout onder zy : want daer is een bygeloovig-

heit ingeflopen, welke veie lieden doetgeloo-
ven, dat een minnaer tot Ardea noyt trouwelik
kan bemint worden, indien hy geene vont ver-

Int , om fijne meefterlTe yets , waer in van dit

metael is > te doen aennemen. Maer lbo de
Oo 6 maas
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^ tr C ïl E ia r E ,
^

mans hier toe doen al warfe konnen : ftcllei»;
de vrouwen, in 't tegendeel , uytgefondert opc
den dag der feefte. waer af ik heb gefpro-j-,
ken

, een eer in niets t'ontfangen daer gouf t

by is. 't cn zy menfe door eenig geeftig be-
drog daer toe dwinge; foo dat fulcx iïoffc
geeft tot hondertderley aerdige gevallen.
Maer eindelik , om u niet langer met onnutte
dingen op te houden, is 't genoeg gy weret,
dat de konften , de heerlikheit, en de nettig-
heit meer binnen Ardea, dan tot Romen,
hoe beroemt het zy, werden gevonden. De
dicht-konft felfs is'er bekender, en men fiet
*er in vele Tempelen opfchrifcen in rijm . toe
lof van verfcheyde Perfonen. Men fiet'er
felfs een in den Tempel van Jufta, dat heel
fchoon en feer geeltig is, hoewel 't niet ftrekt
als om te prijfen een vermaert fchildcr van
Etolien, die door fijne konft, en door de
kennis die hy hadde van alle wetenfchappen

,

•f Borger-recht in onfe Stadt verkreeg. Ar-
dea dan zijnde meer befchaeft dan de naem
der Ruculen fchijnt mede re brengen, ver-
wondert u niet over 't geen ik 'er u af gae feg-
gen, noch befchuldigt my niet, dat ik mijn
Vaderlant te feer liefkoofe. Dog naer u van
Ardea te hebben gefproken , moet ik u fpre-
ken van Cejbme: van ha er Perfoon fal ik u
niets feggen: want gy weet datfe uytermate
behaeglik is, datfe de fwier heeft van fchoon-
heit, datfe een fraey wefen, en goede beval-
ligheit heeft , datfe een fraeye geftaite , en
fchoone oogen heeft, datfe heel vrypoftig ,

en
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ni. BOE K. itz
^rn feer zedig is. Gy weet felf, datfe uyter-
mate gaeu is, datfe foef en befet van aert is

,

en feer aenlokkende van ommegang: en dat
'er op den ganfchen aerbodem geen oprech-
ter, noch edeler van herten is, noch van
edelmoediger neygingen. Alfoofe is van de
voornaemllc in onfe Sradt , wiertfe feer forg-
uldelik opgetrokken : echter verloorie haer
Blader noch heel jong zijnde, dog haer Moe-
der, genoemt ErfUtHy vergat niets van 'c gene
fy geloofde dat 'er moft beminnelik maken,
en leefde, foo haeftfe reden vatte, met 'er op
een foo verplichtende wijfe, datfe met 'er
dochter veel eer fcheen om te gaen als 'er
fufter, dan gelijk 'er Moeder: en 'er veel eer
te raden , als te gebieden, 't Is waer Cefonte
mifbruykten 't niet, en hoe 'er Erfiita, meer
toegaf

, hoe fy eerbiediger en gehoorfamer
was. Dies mocht men leggen , dat de Moe-
der volkomen meefterffe was van de dochter,
en dat 'et de dochter ook was van de Moe-
der: want men bemerkte tuflchen hun noyt
eenig verfchil. CeJoHte dzn, hebbende groote
fchoonheit» groot verftant, groote goethiet,
en felfs veel middelen, was 't geen wonder
datfe veel vryers hadde. Voor my , hoewel
ik twee jaer jonger was als fy, en dat ik altijt

veel blygeeftiger ben geweell als fy, ben ik
echter doorgaens hare voornaemfte vriendin
gcweeft: want ik durve ftoutelik uyt feggen,

H l dat onder al de ftemmige in de werelt geen
I ; geheymer noch geen trouwer vriendin is alg

ik. Benevens dat het geviel , dat 't huys van
Oo y Cefü.

1
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3i4. C L E L IE,
Ckfome^ en 't gene daer ik woonde, aen eeit

quanien, en d^t haer Mjeder en de mijne
maegfchap waren ; hierom vont men ons by
naer altijr famea, en onfe geneugten waren
lbo gemengr, dat wy 'er » op een plaets niet
zijnde, geene hadden. \Vy hadden wel noch
eenige andere vriendinnen: maer om u de
waerheit te leggen, daer was groote ongelijic-

hcit in de vrienrfchapdie wy hun toedroegen,
en die wy tot den anderen hadden. Evenwel
was 'er groot onderlcheyt tuirchen den aerc
van Cejbme en den mijnen; maer dit onder-
fcheyt wrocht in ons herte, 't gene de ver-
fcheydenheit in't maergefang werkt, als'c wel
verltaen wert ; want mijne blygeeftigheit ver-
maekre Ce/3;f/f; en hare foerigheit, hare ge-
voelighek, en haer verftant verrukten my.
Sy heer't felf feker fwaermoedig quelen, dat
my uytermate behaegde: en wy waren 't ein-

delik foo eens, dat wy noyt yet famen hadden
te fchiften. Niet dat wy alrijt van een gevoe-
len waren; maer als wy verfchilden .twilteden

wy Tonder bitterheit; foo hieft wy fagen wie
gelijk had, gaven wy 't op; jae felfs als yder
by fijn gevoelen bleef, bleven wy 't fonder
gram worden, en fonder eenig reeken van
moeyelike ftijffinnigheit. Onfe vrientfchip

inaekten ook fob grooten gefchalin onfe Srad

,

datm' ons veeltij rs noemde de twee vriendin-

nen, wanneer men van ons wilde fprcken, fon-

der ons re noemen. Ondertuffchen , alfoo Ce-

fome geen groote genegentheit had om te trou-

wen, CQ dat die, welke ik altijc heb gehadt,

tot
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t

tot de vryheic haer

in. BOEK.
. et verplichte om van ge-

voelen te veranderen; verwierpfe verfcheyde
voorflagendie men haer dede, fchoonfe haer
voordeelig waren: foo darfe wel achrien jaer

mf w^s, datlè in 'er herce noch geen gefleltenis
had gevoelt, om keur re nemen uyt die 'er
dienden. Sy was ongerwijfFeit niet droeve,
meer geacht te worden als alle d'andere doch-
ters van Ardea, door al d'eerlike lieden van
onfe Sradt: maerfe geloofde dat 'et foo be-
fwaerlik was een man te vinden die recht wift
te minnen: enfe beelden 'er foo krachtig in,
dat men gevaer liep van een groot ongeluk
met 'er een te trouwen, waer afmen nier vol-
komelik wiert bemint, darfe geerne zoude
gewenfcht hebben, dat Erfi//a had mogen toe-
Itaen, datfe noyt troude. Want alsfe te deeg
overleyde hoe feer haer tegens de borft was
een man te trouwen, van wie fy geloofde niet
bemint te worden, feydefe, hoewelfe ftemmig

.
genoeg is, de geneuglikfte dingen van de we-

» relt. Maer feyde ik 'er eens, (in *c bywefen
A van heel groot gefelfchap, en dat 'er al de we-
5 relt quclde, met datfe in diergelijke dingen al'

V wat re fwaerhoofdig en te teer gevoelende was)
. naer ik u kenne, zoude 'r vry laftig vallen u
V wijs te maken , dat men u volkomelik bemin-
u de; wanr hoewel gy d'oprechtigheit felve zijt,
u heb ikuhooren feggen.dat gy in gelegentheic
: van vryen yder mistrout. Gy hebt 'et my
K ongetwijfFelt hooren feggen, hernamfe, en

't fal niet dan aen u fchorten, dat gy 't noch
^niec hoort t want mea vint niet alleen min.

naer«

r
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;l6 C L E L I E,
naers die meer feggen alsfe gevoelen, men
vind ook lieden, die. niet gevoelende, niet

laren te feggen, dacfe ongeloofFelike qualen
lijden. Men vind felf leugenaers , welke niet

denken te liegen: en die, mirfc niet wel weten
wat liefde is, meenen datfe verlicft zijn, wan-
neerfe ren hoogden niet hebben dan een en-

kele gefteltenis om 'et te worden. Soo dan,
hernam een feer eerlik man, genoemt Perfan-

der , zoude *c niet genoeg zijn voor een man,
die op u verheft ware, u te dienen gelijk een
ander, en hy moft eenige nieuwe wijfe ver-

gieren, om u fijne liefde in te fcherpen. 't Is

waer, antwoordefe, dat ik niet licht geloo-

vig ben; en dat, om een grooten indruk op
mijnen geeft te doen, yet heel ongemeyns
moft voorvallen, infonderheit by d'opkomft
der genegentheit t'mywaerts ; op dat ik aen
d'üverwinning die 'k mocht gedaen hebben
niet behoefde te twijtFelen. Maer (feyde

toen een ander aenfienlik man genoemt Tur.

nHs) noch. zoude ik geerne weten, wat gy u
inbeelt dat men doen moft, om u alle ftot te

benemen van aen 't vermogen uwer bevallig-

heden te twijftelen. Dewijl ik mijn gevoelen

noyt foo naeukeurig onderfocht heb, over

een faek die my niet aengaet , weet ik niet al

te wel wat u t'antwoorden ; maer immers, ik

geloof dat *t geiie my meeft zoude verfekeren

van de genegentheit eens mans, zoude zijn

tefien, dat die, welke hy my toedroeg, be-

dwong eenige andere natuurlike neyging die

hy haddc, en die hy krachtig hadde. Want,
by
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III. BOE K. }27
voorbeelt, indien ik eenen ftaet-fuchtigen

verplichte fijne ftaet-fucht om mijnent wille te

verfaken : indien ik maekte dat een Gierigacrt

milt wiert : foo ik een haeftig man, dwong
om die hertstocht t'overwinnen» om dat ikfe

quaet keurde: indien eenen onftantvaftigen

ftantvaftig wiert; ofte foo een hardnekkig

minnaer eenige andere meefterfle verliet , om
my te dienen, zoude ik inder daet gelooven,

te mogen achten, dat ik heerfchte in 't hert

der gener , die fulke dingen t'mijnen opficht

deden. En, om de waerheit te feggen; 'k ge-

loot niet, dat die overwinningen doen moe-
ten , te werk gaen als de gemeyne overwin-

ners, dewelke, om hunne nieuwe Onderda-
nen niet te verbitteren, geen verandering

maken in de wetten van 't Landt datfe heb-
ben ingenomen. ïn 'c tegendeel houde ik,

dat het die, welke een hert hebben overwon^
nen paft daer in wetten na*er goet dunken te

ftellen; en dat 't edelfte teeken van 't gefag

eener meefterfle is , d'orden te veranderen

van alles dat hare macht erkent. Hierom,
indien ik van eenen trouwen minnaer had ge-

maekt eenen onftantvaftigen, ofte van eenea

onftantvaftigcn een getrou minnaer* zoude
ik my meerder verfekert houden van 't ver-

mogen dat ik hadde, dan ik 't zoude zijn.

door alle de gemeyne teekenen > die de mans
van hunne genegentheit geven. Ccfotite had

dit foo haeft niet gefegt, ofte Turms grinnik-

te, en Perfander veranderde van verwe, ge-

lijk ofte fy acn *t gene defe fchoone dochter

feyde
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itf C L E L I E,
feyde een heymdik belang hadden gehadt.
fcn mder daer, gy moet weten, dat r«rw/
uyt eraert onftantvaftig was, en dit Per/aft.

beminde fonder bemint t© worden, en al
voor lang diende een Perfoon in onfe Stadt,
die gewiirelik de liefde van foo eerliken man-
nier weerdig was: foo datfe beyde.door 't ge-
ne CeJo;fie had gcfeyr. geraekt zijnde, in 'er
hert een lichte ontroering gevoelden, want
fy hielden krachtig veel van defe bevallioe
Perfoon. Onderrulfchen. roenfe dus fprak,
hadfe om hun niet gedacht, enfe had alleen
gedacht yets te Peggen 't welk haer fonderline
fcheen

:
en inder daet , 'r gene fy had eefeyt!

was dien dag de ftof van de praet: al de we-
relt willende onderfoeken, aen wie een vrou
meer zoude verplicht zijn, ofte aen eenen
onftantvaftigen, die haer beminnende zoude
getrou worden

: oft aen eenen trouwen min-
naer die regens fijn eerflre meefterfle ontrou
zoude worden, mits hy'er door de bevallia.
neden

.
die hy in de tweede vont , toe wierc

gedwongen, 'k Sal u echter dien ommeganc»
met herhalen, dewijl ik u een en anderen in '1
vervolg van mijn gefprek heb te feggen, diemy zoude verplichten u een ding rweemae!
te vertellen. Maer gy moet wat befcheyd.
liker weten

, dat Per/a^Jer en Tur;,us van de
voornaemlle der Stadt waren, datfe alle beyde
een fraey gelaet hadden, datfe alle beyde uyrer-
mare gaeu, en deugtfaem waren, 't Is waer,
dat er heel verfcheydene geeflren waren, want
Perfa^der i, geneugiiker van ommegang.

0..
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Iir. B O E K.
ruftiger, gemeynfamer, en bequarner tot alle

die kleynigheden, welke de groore faken in

de liefde zijn. Turnus was echter befeiter van
aert, hy was foet. envoeglik, en indiende
liefde tot de ledigheit om de heerfchappy fijns

herten tegens de liefde tot de eer, en der lief-

de van fijne meefterflen , ware hy geweefl:

een van de vermaeklikfte minnaers des we-
relts : want hy had yet aerdigs , teeders en
ernftigs, 't welk feer aengenacm was, jae

felfs, onaeugefien fijne neyging tot ledigheit,

eenige drift des geeftes,die hem gunftig was,
om yemant wijs te maken dat hy minde.
Maer voor Perfander , die ging loofer en ver-

nuftiger te werk ; en men mag van defe twee
verwinners feggen, dat den eenen bequamer
was om Velf-flagen te winnen , en den ande-
ren om aenmerkelike belegeringen te doen.
TurnHs had toen verfcheyde aenflagen In

plaets van een; en'er waren fekerlik drie

heel berainnelike Pefonen binnen Ardea,
van dewelke men had mogen feggen, dat
hy bemint konde zijn geworden , indien
hy had voorgenomen niet dan eene , ea
die krachtig te beminnen. Aengaende Pev'

JanJcr , die was maer op een verlieft.

Dog, gelijk ik alrecde heb gcfeyt, de lief-

de had hem verblint. en, hje eerliken man
dat hy is, hy moet bekeiUien, dar die,
welke hy fijn hert hadj^^egeven . 't niet

verdiende. Sy kende o^È^t foo weyuig de
weerde, datfe 'r niet had aengenomen: in 'c

tegendeel hadfe duyfent botre ftrafheden aen
Per*



m

#

iio C L E L I E,
Per/a»Jer beoefen, die fijne blintheit begon-
den te verdrijven, toen C.W fonder achter-
docht de tael voerde, die 'ku heb verhaelt , eir.op hem, en op THr^p^s pafte, indienle haer
hadden willen beginnen te vryen. Want . ofte
het u gedenkt, 'k heb u gefegt. dat CefoHfe fey-
de

,
datfe fich zoude verfekert houden van de

genegentheit eenes ongetrouwen. indien hyom harent wil ftantvaftig wiert; en wegens
die van een trou minnacr, lbo hy't haren voor-
deele onftantvaftig wiert. 'tBefonderfte in de-
fe voorval was, dat P^r/k^^er en Tarms, die
vrienden waren, op den anderen paften 'tgene
CefoHfe had gefeyr, fchoonfe bekenden datfe
had gefproken fonder aen hun re denken. 4
Maer alfoofe famen weg gingenten datfe fich^Ai/r-
alle beyde gelijkelik door »t verftant, en door 1 J
de fchoonheit van Cefo^i^e,verrukt vonden , be- • 3

ftoiiden fy'er te pr ijlen» en hondert dingen
t haren voordeel te feggen. Waer na Perfaftdfr
tegens Turms feyde, dat, dewijle CeCoHte hem
foo krachtig behaegde, hy fich behoorde
.tonderwinden omfe te dienen, en aflaten
ongefet te zijn in liefde, gelijk hy al fijn le-
ven geweeft hadde: want eindelik, feyde hy,
ioo lang gy gaet van fchoone tor fchoone, ge-
lijk gy doet, lult gy niet groots winnen; hier-
om, dewijl alle die u yets toegeven niet ge-
noeg behagen, om u krachtig te verbinden,
en dit Cejbme u rechtevoort beter behaegt,
dan al d'andere Perfonen van uwe kennifle,
zoude ik u geerne raden, haer alle uwe mee-
ftcrlTen op te ofFeren. 'k Verfeker u , her-

nam
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lil' BOEK.
Tttam hy, indien ik dacht dat haer die ofFer-
hande aengenaem zoude wefen, ilcfe haer uyt
feer goeder herren zoude aenbieden ; maer.
gelijk gy weer . 't is nier genoeg dar de flacht-
oiFers foodanige zijn alsfe behooren , om de
Goden te behagen, fy diefe offeren moeten
ook lelfs aengenaem wcfen. Hierom, ver-
volgde hy, alioo ik verfekert ben, dat gy
Cejome beter behaegt, zoude ik u raden dat
werk aen te vangen; want Ibofe heeft gefeyt,
datfe haer zoude verfekert houden van de ge-
negentheit eenes ontrouwen^ indien hy om
harent wil ftantvallig wiert ; heefrfe ook ge-
feyr, datfe fich zoude verfekert houden van
de liefde eens getrouwen minnaers^ indien hy
t'haren opficht ondantvartig wiert. Soo gymy dan gelooft, fult gy u oude meefterfle ver*
•laten, en defe kielen; want, om de waerheit
te feggen, 't fal u noch voordeeliger zijn als
my van gevoelen te veranderen. Inder daet
moet gy toeftaen dat 'er drie heel bevallike
Perfonen zijn, van dewelke ik nier zoude ge-
haet worden, indien ikfe recht konde bemin-
nen, en die my ten minften tijtkorting ge-
noeg geven, fchoon'er tuffchen ons niet zy^
dan fekere geneuglike vryery, die foo men
wil yets kan worden, en ook bynaer niet met
al kan zijn, foo men niet en wil. Maer voor
u , fonder bemint te werden, bemint gy een
Perfoon, die niemant dan alleen aen u be-
haeglik fchijnt; en gy nootfaekt uwe vrien-
den te wenfchen. dat die dochter m noyt
gunftig werde; want indien gy door 't huwelik

VftU
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G L E L I E,
van uwe liefde genaeft, zoud gy den ellendlg-
ften aller menlchen zijn, nier vindende als
eenforre vrou. naerdar gy had geioofc een
bevallige roeefterfle re hebben. Hierom, in-
dien gy mijnen raer voigr, fulr gy van nu af
aen wijfer worden , en beginnen Cejoft.e te be-
minnen, met verrekering dar u al de werelt
fal prijlen. Want door dit middel fulr gy af-

leggen een dwaling, die niet is t'ontfchuldi-
gen. hoedanigen kracht men de liefde toc-
fchrijfr; gy lult met reden veranderen; en
fchoon gy niet wiert bemint, fult gy alfijc

uwen ftaet verbeteren , dewijl her immers foo
goet is, qualik bejegent re werden , door een
Perfoon van verdiende, als door een ander
die 'er geene heeft, 'k Beken, hernam Petfaft-

der^ dat ik, onaengefien mijne genegenthcit

,

altijt heb gemerkt, dat de Perfoon . die 'k van
over lange onnuttclik bemin, gebreken heeft;
jae datfe felfs aen alle redelike lieden mif-
haegt. Maer indien ik haer gunilig ben,
andere doenfe ongelijk , dewijl 'c feker is datfe
vry goede hoedanigheden heeft, en dat . . .

Belaagcnde de goede, viel 'er Tumus tuf-

fchen, weet ik niets; maer voor d'aengename
ftae ik u borgc, datf'er geene heeft: wantfe
heeft een verkeert verftanr, een flechr wefen,
en geen bevalligheit : fy weet ganfch niette
leven; fy vat de dingen altijt averechts; fom-
tijts prijftfe 't gene men moet laken, en
laekt 't gene men behoort te prijfen; geen
ding verplicht 'er, fy wort t'ontijde moeye-
lik; fy kent de groote van uwen geelV,

noch
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Iir. BOEK,
noch van uwe genegemheic nier. Grijpt dan
degelegentheir die 'c geiuic u toefenr; offert
uyr goeder herten dar ellendige flacht-offer;
wanr voor my, ik geloof, dat wanneer den
Prieder behaegt, inen foo naeu nier en fiet
op 't geen hy offerr ; benevens dar die al geeft
war hy heetr, genoeg geeft. Gy moet onge-
twijttelt, hernam Prrjanuer, uyt befchaemt-
heit root werdende, wegens mijne vrienrlchap
wel verfekert zijn, my van mijne mecllerffe,
gelijk gy doet ("prekende: 'kben het foo krach-
tig der waerheit.van 't geen ik fegge, hernam
Turmj, dat ik uwe gramfchap niet te fcer
\rcc(€. Nier , ofte ik weet wel, dat gy de Per-
loon diegy bemint

, foodanige niet fiet. aligyfe
t'eenigen dage fien lult : maer gy zijt lbo ge-
woon moeyelik te worden, door teficn, fy an-
dere foo feer niet en behaegt als u, dat ik u
met do€ lijden, dan 'r gene gy aireede hondert-
irael hebt geleden, 'k Ben fel f verfekert, ver-
volgde hy , dat ik u in verfcheyde geleocnthe-
den van Ichaemte heb fien root wordeÜ. ofte
om 'f geen defe Perfoon dede;ofteom 'r geenfc
feyde,en datgy derhalven feer onrecht veerdig
zoud zijn

, my quact gunnende, om dat ik 'er u
geen goet af fegge

, dewijl gy licht kond oordee-
len

,
dat ik geen ander belang heb als 't uwe

,

't welk my aldus doet fpreken; want gy zijt
Men eenigen mmnaer van delè dochter, die ge-
i^iflelik leer qualik is beraden u niet wel te bcje-
tenen; dewijle 't feker is , dat , foofe u verlielt,
noyt eenen anderen fa! krijgen.Houd op wree-

ten Vrienc met my te cjuellen;hernam Pcrj\wdir,

in-
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indien gy niet begeert, dat ik't u op mijn beul
doe ; en u fegge , dat, foo ik fchuldig bei

beminnende een Perfoon , die niet beminnelij
genoeg ij,, gy't nocli veel meer zijr, door unié
aen te trekken, dat gy van drie de bevalligftè;

vrouwen des aerdboderas wort bemint. Hiei
na Tcheyden defe twee vrienden , fonder t
gelooven dat hunne praer eenig gevolg kon
de hebben. Aen d'andere -isijde , Cejome ei

ik, fonder te weten 't gene tuflchen Perfan »

der en Turms omging, wy onderhielden oni

met al *t gene in *t gefelfchap was gefeyttwani
alfoo onfe huyfen aen den anderen llonden , i

fcheyden wy lelden, als om te gaen flapen,

noch gebéurden *f fomtijts, dat ik by Cefonie^

ofte CijoAu bymy bleef. Dies ons vry (ïende,

gingen wy wandelen in eenen hof, die by
Erjilta is, maer over loopendeal 'tgene wasge-
feyt, dede ik Cejome merken , datfe yets had
gefegt, *t "^eïkTHrms en Perfanderhuw moch-
ten toepaflen : want al de werelc wift hare

hiftorie. Dog 'k had dit naeulicx gefegt #

ofte fy kreeg een blos , mitsfe foo pratende

om hun niet had gedacht, en vreefcnde fy'er

mochten hebben ingebeelt , watTe moeyelik in

haren geeft, 'k Wilde haer toen wijs maken,
datfe ongelijk hadde , maer fy feyde dat ik

geen reden had. 'k 2r9ude ganfch mistrooftig

zijn, feydefe, -dat twee foo aenfienelike lie-

den als dele, konden vermoeden ikfe wilde

verplichten om my te beminnen. Alfoo fy

d'eenige , in de heele ftadt zijn , die uwe
ketenen niet hebben gedragen , antwoorde

ik
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tk'er al lacchende. ware het foo groorenmiC
daet, dat gyfe had willen verftrikken.'k Weet
niet ofheteengroote mifdaet zoude zijn , her-
namfe, maer ik weet ten minden, dat 'et eea
groote fwakheit, en een feer groore dwaefheit
zoude wefen : 'tgene my vertroofl: , voegderer
by, is dat Turms fulcx bekent is voor onftant-
vaftig, en Verjattder voor ftijfünning trouw te
zijn , dat men niet kan vermoeden, ik gedroomt
heb om hunne fmlikheit te veranderen. En
ondertuflchen , 't geen fekerlik vafl gaet , is dat
*et de twee mans vandeganfche Sradt zijn die

my beft behagen, en daer mijne genegenrheic
meefttoe zoude ftrekken; en by gevolg, her-
nam ik , zijn 't de twee mans van de heele
Stadr, die bequaemft zouden zijn om u ge-
lukkig te maken , indien 'er ycmant ware
die u wilde trouwen. Naer ik gefint ben

,

feydefe, zoude het niet genoeg zijn ommy te

vernoegen, die ik trouwde genegentheit toe
te dragen, want ik doe mijn geluk meer be-
ftaen , in de fmlikheit die men t'niy vvaerts heefr,

dan die ik tot andere hebbe ; en foo ik , onder
i. die gedacht hebben my te trouwen, yenianr had

gevonden die my krachtig had ingeboelemt,
dat hy my een groote en vierige liefde toe-
droeg , *k zoude hem ongetwijfteit hebben aen-
gerien,als een man die my had konnen geluk-

L, f kig maken ; want het is gewiflelik veel foeter

f i bemint te worden , als te beminnen, Ha ! Cc-
l A/öw/f riep ik, gy dwaelt groorelicx, indien gy
ft'gelooft 'tgene gy legt, dewijle niets ons kan
Hv gelukkig maken, dan de liefde die m'in'cher-
^1 lU DccU Pp te

L
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3;6 C L E L I E, h
te clraegt; en dat,om oprechtelik te fpreken ,nT

'raiet loet is bernint te worden, als van dieii
men bemint. Alfoo yder fijn gevoelen heeft, !

fiernam Ccfo'^iey is dat/t mijne niet; en indien i

ik twee minnacrs hadde van gelijke verdienit,
cn dat mijne genegentheit meer helde naer.
i\tm die'k geloofde my minfl: te beminnen, i

zoude ik boven hem ftellen die'k dacht,
dat my^meeO: beminde, hoewel ik hem minder
Üef hadde. Ha! Cf/^wc, antwoorde ik, wat
grooter misflag zoud gy begaen; Ha! /'/ö//»<i

hernamfe, hoe ibrggeliken zoude ik plegen , in-
dien ikanders dedelwant ten laetHren. is'tniet
waer, dat men niet mint, als om bemint te
worden, en dat het fwaerfte van alle ftrafFen
is meerder te beminnen, als men ons bemint. ?

"kSrae toe. hernam ik , dat 'er moeyeiik is s

•te gevoelen, dat men mewdcr liefde heeft als

men ons toedraegt : maer ik houde echter
Itaende ,dat men minnende geen gevoelig ver-
maek kan hebben, dan in gelijkheit van dat
men bemint; en dar alle de fo^gen, al de dien- ^
llcn, al de eerbied van een man die men niet i
<n bemint geen groot genoegen geven, in i

vergelijking der gene van een Perfoon die ons \
hert heeft getrotfen, Maer Plotin.%^ antwoor^
cle CejoKte, gy bedenkt niet, 'tgene gy fegr^**

wanneer gy dus fpreekt: want het is foo na
tuurlik te beminnen, bemint tev/orden, ca
Vrgeneugt in te fcheppen, dat, om in'talge-

ineyn re fpreken , men 'c wii zijn , en van die men
•bemint, en van die men nier bemint. Men vinc

iclfse«nige foctigheit in t'ontfaogen, teekenen

van

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



ilL BOEK. ii7
l van achting van lieden die men naeulicx kent;

en 't gene dit doet is, dat raent'elices als mert

een getuygenis van genegentheitontfangt, hec
fchijnt men een ongerwijftelt bewijs krijgt vaa
fijneygene verdienlle: benevens dat indien 'er

in de liefde eenige aentreklikheit is , beelde

ik my in, datfe beftaet in volkomelik inhec
herte van een feer eerlik man te heerfchen.

*k Begrijp inder daet lichtelik , dat 'er yec

heel foets is in te Tien, dat een man van
groot verftant, en van een uytftekent verftant

,

om uwent wil fijne reden ten deele verfaekt;

dat hy van uwe minfte gunfteii fich hondert
gevoelike geneugten maekt; dat hy duyfent
verplichtende fwakheden heeft , welke hy
felfs niet merkt ; dat hy u ficnde van ver-

we verandert; dat hy fomrijrs niet weet wat
hy feyt, wanneer hy meeft voor heefc wel
te fpreken , dat hy u in alle plaeri'en fier,

dat hy noyt yemant foekt al^ 'at hy ficli

volkomelik acn uwen wil ovcifjeeft , en
den fijnen t'c(:neinaei af gaet. Maer in 't

tegendeel , als men bemint , geiioorfaemc

men in ftee van te gebieden ; en men heeft

al de moeylikheden der liefde , fonder al

de vermaeklikheden der felve re hebben.
Ha! Cefoft/e , hernam ik , 'k had noyt ge-

looft, dat een llemmig Pcrfoon hadde kon-
nen leggen, 'r gene gy fegr; en ik had noyt
gedacht , antwoordefe , dat een blygeeftig

Perfoon 'r hield met de zijde daer gy 'c me-
Me houd , welke gewilTelik die der quel-

ung en der ongerufthcit is. Maer , fey-

Pp 2 de
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3lj8 C L E L I E, ^
de ik, waer denkt gy op, als gy denkt datY
foeter zy bemint te worden, als te bemin i

nen : wantds't niet waer. dat ik u meer dan hon-

}

dert mans fal noemen, die u wonder ladig zou.:
den vallen, indienfe in'r hooft kregen u overai
te volgen, en u overmatig te beminnen. Maet
alsikfoo fpreke, antwoordefe, verftae ik niet

bemint te worden van defe lieden, fonder ver-

diend die men noch voor minnaers, noch vooi
vrienden kan dulden ; en *t geen ik alleenig feg

,

is dat een vrouw, diegrootelicx acht een eerlik
man, die haer vieriglik bemint, gelukkiger
fal zijn, danfe wefen zoude, indienie krachtig
beminde een eerlik man welken eenweynigmin i

veriieft was als den eerften. En ik feg h« i

tegendeel, antwoorde ik, dat 'et niet foct is i

bcmint te worden , als van die men mint: ü

daraldefwakheden die gy fegt,daraengenaem f
zouden zijn te fpeurenin'thertevaneen gaeuw j

man , *t u niet zouden wefen , indien gy niet be- I

quaem waert om diergelijke te hebben ; en i

dat. om wel te begrijpen wat de lietde is, i

kleyne iorgen, aengewent door een PerfooQ
die men bemint, ongelijk meer fullen behagen,
dandegtootedienften welkewy onifangen van
een ander die ons hert niet getroffen heeft.

En ten laetften Ce/oft/e feyde ik al lacchende,
'tgaet met de liefde niet als met den dans,
alwaer fomtijts die niet en danlVen meer ver-

inaek hebben , als die danflen ; want men moet
gewiflelik beminnen, ja tecderlik beminnen,
om in bemint te werden groot vermaek te

•fchcppen: en roormy, welverre van foctigheit

te
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III. BOEK.
tc wachten uyt her trouwen van een verliefc

man die'k niet beminde, verbeeld ik 'er in

een groote plaeg, door de gedurigen dwang,
waer in de reden zoude eyiTchen, dat men
;etde ; hierom » indien gy my gelooft, kicfl: al-

tijr die gy meeft bemint» en niet foo Teer hem
die u meeft vrijdt, 'k Stae wel toe , vervolg-

de ik , dat 'et een groot ongeluk, jae eeiv

groote dwacfhcit ware te beminnen, fonder

bemint te werden; maer ik fal mijn levenlang

ftijffinniglik fcggen » dat men geen rechte

foetigheit kan vinden, in bemint te werden ^

foo men niet bemint in dat m' aen *t herte moet
geraekt zijn, feUs met een vooroordeel on\

ilch aen te doen een vermaek alle andere ver-

makelikheden overrretVende , dat u i'elfs in

allerhande fwarigheden kan trooften ; en u in-

der daet verplichten om al 'r overige des wc-
relts te derven. Maer is't niet waer , dat , foo

haeft men krachtig bemint , antwoordefe , nn-a

duyfent quellingen heeft , die men niet kan
mijden ?'k geloot 'et,feyde ik ^ maer ik geloof

ten felven tijde^datm' ook duyfent geneugten
heeft, nergens aenvaft zijnde, als aen de gcne-
gentheit die men in de ziele draegr. Want im-
mers, alle defe kleynigheden , die men fegt

dat foo feer behagen, als men bemint, zijnuyt'er

felven foo aenmerkelik nier, dat m'er fijne gc-

lukfaligheit in behoorde te (lellen, foo 'r herte

met geen vooroordeel ware ingenomen. In-

Toege dat, om heel gelukkig te zijn, men
moer, foo ik't durve feggen, flch r'eencmael

ter goeder trouwe tot delen handel der lief-

Pp 3 de
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de inlaten, foo verliefc zijn, als men liefd
gemackt heeft, jae Celfs fijn voornaemfte ge.
nocgen foeken in fijn eygene teederheit
veel eer als in eens anders. Inder daer^ foc
fclcx niet ware, zoude men gelijk vermaek
fcheppen in van hondert Perfonen tfeffens
bemint te werden. Ondertuffchen ben ik
Yerfekert

, dat een ]\iffer , die drie ofte vier
rryers heeft, geen rechte foerigheit fal vin-
den, als bydiefe bemint. 'kSeg uniet, her-
nam Cffome, dar die 't hert is getroffen, in't
minnen geene foetigheir vinden : maer 'tgent
ik aaende houde is, dat; een Perfoon die
gefmt is re trouwen, fijn geluk vaOer ge-
gronr vim , trouwende een man die feer op 'er

is vcrleift, dan ofrc fy 'er een trouwde diefe
krachrig beminde. Maer , hernam ik , gy
bedenkt nier 't gene gy fegt : want het ge-
beurt by naer altijt /dat de verliefde mans met-
ier hacll af laren fuicx te wefen : foo dat, in-
dien gy vernoegt zijt geweeft met bemint re

worden , fonder te beminnen
, gy geener-

hande vermaek meer hebr lbo hacft die liefde

vermindert. In 't tegendeel, foo gy bemint
dien gy hebt gerrouwt, behaegt hy u altijt»

fchoon hy u eenige lichte {tof van moeylik-
heit gave. En om de waerheit te feggen ,

'k geloof dat 'er noyt yemant is geweeft als ey,-
die fonder een Pratelle te welen, feer groot
vermaek fchiep , in fonder re beminnen

,

beminr re worden. Wat 'er af is, feydefe,
alfon ik u van gevoelen niet fal doen
veranderen , wil ik 't ook t'uwen opficht

nie:

f

1
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HL BOEK.
niet veranderen : maer kan gebeuren dat,.

terwijle ik. my vernoege met bemint te wer-

den , Tonder te beminnen, gy fult beminnea
fonder bemint te worden. Ha! diefhalvcn»

hernam ik , luiken voorval fal my niet licht

overkomen: want men bemint niet dan 'r gene

beminnelik ichijnt : en den eeriiklten maii

van de werelt zoude 't my niet genoeg fchij-

_ en, om my tot fijne liefde te verplichten,

indien hy my niet en beminde. Sief hierdan,

in war gevoelen Cefonte xotn wa m
y niet op te houden met u hoiidcrt kicynig-

eden te verhalen die federt gebeurden, Tal-

ik u allecnig leggen, dat PirfafitMr en Tutkus

van dien dag af ongevoelig gewenden Cefcttie

dikwijler te befoeken : en veel meer hingeii

aen ons gelei Ichap , dat ongetwijtTelt 'tgeellig-

te en vrolikfte van de Stadt was : en, foo

ik 't durve feggen , ook het deugtfaemfte,

'tis wel foo , dat wy niet re feer genegen,

waren allerhande flag van lieden aen te nemen,,

en dat wy trachteden cnfe vrienden en onic.

vriendinnen uyt te kielen , men noemde ons

ook inde wandelingde Ichoone eenlame. Onle

eenfaemheit had echter niet vervaeriioc , want

wy befochtenal d'eerlike lieden, londerd'ande-

re te moeyen. Niet dat wy ons onbeleelr toon-

en, maer ,'t zy door behendigheit ofuyr geluk»

Wyenbehaegdenniet.aendie ons niet behaeg-

den. Dus d'eene ons vrcefende , en d'andere niet

wetende te feggen , en fommige den meeileii

tijt niet wetende wat wy'er feyden, lietenfe

ons rulle ; want, om de waerheit te feggen».

P p 4 ^"b
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f4* C L E T. I E,
wy krennden ons weynig. watfe van ons gefe»,
fchap dachren: en wanneer wy honderr kluchti^
ge dingen vernamen, dicfc van de fchoone eent
fame feyden^ flrekte'rons niet als voor tijtkor-:
ting, en wy hielden ons gelukkig van den om-
ttiegang van diergelijke lieden vcrloft te wefcn.
Maer voor Perfandcr^ en voor Turms, wy ont-
fingenfemet vertnaek, wanneerfe ons racer als
na gewoonte wilden bykomen ; want fy waren
beyde foo geacht, datinen fich fclf eer aendede,
hun die doende. Sy hadden echter in *t eerft
niet voorgenomen CcjoMte te vryen , maer het
is feker, dat Perfa^dfr^ doorgaens qualik be-
jegent wordende van de pcrfoon die hy bemin-
de: fijnen geeft- fochr te vermaken, en befig te
houden, om fich alfoo te genefen. Hy feyde
ook al lacchende , (wanneer wy hem fomtijr$
vraegden, wat hem byonsdcde komen) dat hy
eenige aengename vriendin wilde opfpeuren,
welke hem fijne al te onrcchtvcerdige meefterf-
fe dede vergeten. Aengaende Turms, om de
waerheit te leggen, dewijl hy altijt fochr 'tgeen
hem behaegde, en dat Cejon^e haddeal *t gene
men van doen heeft om te behagen , vergat hy
lichtelik de drie fchoone, waer van*cr gewifle-
liknJet ecnewas, welkers hert hy niet hadde
konnen winnen, indien hy eenigfms had aen-
gehouden. \ Geviel felfs , dat de meefterfle
van Perfcifid-r te lande ging, en datfe in 't fchey-
den eenige nieuwe hapering hadden : want fy
dede yer kluchtigs, dat hem dapper fpeet. Vor-
ders gebeurden *r , dat hy verfcheyde brieven
ran'er kreeg , welke niet weerdig waren ge-

fchre-
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n r. B O E K. 14 j
fchreven te zijn , door een meefterlTe van Per^

Jafidery want hy fchrijft wonder wel ; in 'c te-

gendeel fag hy vele briefjes van Cejomc ^ die

hem tot verwondering brachten. Soo dat
*t afwefen , de fpijr , en de reden uyt 'et hertc

van Perfander 't vooroordeel wegnemende, hem
bequaem maekten om d'aentreklikheden van
Cejbnie te gevoelen. Belangende Tnrms , hy
was foo gewoon gevoelig te zijn ontrent de
verdienft, en de föhoonheit , dat 'et yet feld-

faems zoude geweeft hebben, indien hy 'c niet

ware geweeft over een van de volmaekfte
Perfonen des werelts. Defe twee vrienden ge-

loofden echter in *t begin niet , datic Tegen-
vryers waren ; wantfe noemden fich gelijke-

lik vrienden van Cefome» diefe als Tulke ont-

haelde. Soo datfe niet te werk gaende als

minnaers , fy met'er haeft onder ons geno-
ten al de vryheir die de vrientfchap toelaer.a

Sy fchreven ons briefjes » en wy beanrwoor-
denfe ; wy deden famen hondert en hondert
wandelingen, en wy leefden met 'er # veel eer

gelijk men doet met vriendinnen ; dan als

men handelt met vrienden ; want zijnde bey-

de wijs, eerbiedig en befcheyden , verhaelden

wy voor hun fomtijts hondert eenvoudig»
malligheden. Maer eindelik begonde ik een»

te merken , datfe wel eenigen rrek mochten
hebben om Ccfonie te vryen; want als wy op
een naer-middag met ons vieren waren inde
kamer van Erfitta quam men te fpreken van
een vryer in onfe Stadt, die men feyde, dat

heel wel van fijn meefterffe ww ^efcbeyden.

Pp 5
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om een reys te gaen doen; en dat hy , for
der dat'er tufichen hun yets was voorgeva
len , genefen wiert van fijn lijden , en wedt.
quam fonder liefde. Voor my, feyde iHruftj.
'k acht fulcx niet onmogelik : want ik ke
*cr

, die , fonder behulp van 't afwefen vai
twee ofte drie gencgentheden . in plaets vai
ecne genefen. En ik , hernam Perfander
•k geloof niet dat men door 't af zijn alleer
geneeft

, ja 'klaet my felfs voorftaen. darm'oa:
van d'eene drift te genefen , een an^lere moet
hebben. Daer konnen ongcrwijftelt lieden
zijn , vervolgde hy , die *t afwefen minder
fmert als veel andere, en welke fy in de zie-
Ie zoude brengen fekere laeuwigheit, vry be-
ter d'onverfchillenrheit , dan de liefde gelij-
kende: maer ten laerften zouden alle defe lie-
den de Perfoon diefe bemint hadden weder
beginnen lief te krijgen: want ik achre het on-
mogelik , dat *t enkele afwefen de liefde kan
vernierige. Hierom houd ik} (laendc, dat
jn'om door *t afwefen met beminnen af te laten,
een ontrouw moet begaen, en een andere mee-
fterfle hebben. Maer foo 't noodig is op
nieuws verlieft re zijn , om op te houden
d'eerfte meefterfle re beminnen, als m'er niet
by is , hernam Tnrnus , moet men de felve

lack dan befluyten van een minnaer die 'er twee
ofte drie tefFens zoude verlaren. Geenfins,
hernam Perfander^ want *t kan gefchicden, dat
de meellerffen van defen minnaer hondert din-
gen plegen die hem genefen 't welk niet ge-

beurt van een afwelcad Perfoon. Maer foo
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IIJ. BOE K.
fn 't tegendeel, hernam defe twee ofte

drie meefterlTen noch foeter waren als na ge-

woonte , wat zoud gy dan feggen. 'k Soude
feggen , hernam Cejbnie al lacchende , dat gy
niet al t'erkennende waerr , indien gyfe om
een ander verliet. Maer , Me-vrouw, hernam
TurttHs y 'k ftel u defe vraeg niet voor, 'k doe-

fe aen Perfander , die wil dat men een afwe-

fend Perfoon niet kan laten te beminnen, fon-

der een nieuwe vryery te maken ; en die be-

geert , dat men drie fchoone meefterflen kan
op fchieten , fonder een nieuwe te krijgen:

jae 'k laet my felf voorftaen , voegde hy'er

by, hy zoude wanen dat een JufFer meer aen.

hem zoude verplicht zijn , om dat hyfe min-

^ j de in *t afwefen van fijn meefterfle , danfe aen

my zoude verfchult blijven, voor dat ik in'tby-

wefen van drie, door de bevalligheden van een

vierde mijn hert liet verftrikken. Daer moet
men niet aen twijfFelen. antwoorde Perjlmder,

en foo » by voorbeelr , ik my beroem ftant-

vaftig te zijn , gelijk ik doe 't geviel dat my
de wonderweerde CeJÓMte ontrouw maekte, en

my dede verlieven,, foude ik yct grooters om
'er doen, dan gy verlatende al uwe meefterflen

om haer te dienen: want 't veranderen u aen

geboren zijnde , zoud gyfe beminnende niets

doen als uwe neyging volgen. Maer indien ikf«

llijffmniglik langen tijt beminde , hernam hy ,

zoude iic niet meer voor haer hebben gedacii

l^als gy^ .die uyr'er aert niet geerne van plaers

rveranderr, en geen groote loon verdient, fchoon

gy trouwelik bemindet. Ten miiifren zoud 'er

Pp 6 lm»
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IAS G L E L I E,
langen tijt werden vereyfchr, eer men cenl
gen (laer op u behoefde re maken. Met ver
lof, hernam CefoM/e, maekt fulkc onnum
ftellingen niet, en krakeelt, fonder my in u
gefchil te mengen. Maer indien 't geenfe fey-
den ernft ware, (hernam ik, fonder echter
tioch te denken dat 'et foo was) gy zoud wel
bedremt zijn. *k Had dit naeulicx gcfeyr,
ofte ik fag, dat Perjander van verw verander-
de, endziTurttus ook eenigfms daer af ont-
ftelt was. *k Verfeker u, hernam Cefo^iie

,

dat ik *t niet lichtelik zoude geloo^ren,
fchoonfe 't my fochten wijs' re maken. Gy
en gelooft echter nier, dat dit geval onmoge-
lik zy . hernam koeltjes Perfnttda-, want of'c ^

U gedenkt, Me-vrou, gy feydet decfdacgs , | '

in 't bywefen van Turms ^ en van my, dat \ ..i

om ute geven een groot bewijs van liefde, Ljj
een minnaer zoude moeten doen dingen die

\
fieheel regens fijnen aert llreden, en onder
defe, feydet gy, dat eenen onftantvafligea
om uwent wil zoude moeten getrou worden ,

ofte dat ten uwen opficht een rrou minnaer,
ongeftadig wierr. Inder daet , Me-vrou,
roegden'er Turms by, gy overrededet ons
foo dooru feggen, dat ik Perfixnder x\tdi fijn

oude meefterire re verlaten, om u te vryen,
en dat hy my vervolgens rade alle de mijne
op te fchieren, om niemant als u te bemin-
nen. Hy wilde u dan quaden raet voor Hech-
ten raet geven , hernam Ctjome een blos krij'

gende. In *t tegendeel, antwoorde Perfvu
der» % racdde hem fulcx uyt erkentenis, dog

hy
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hy wilde my niet gelooven. 't Is om dat ik

toen ter rijt my foo blindeling gedroeg naer

u gevoelen , dat ik niet wilde doen 't gene gy
niet en dedet. Sonder jokken, hernam C>-

fo^ie ai iacchende, gy zijt alle beyde wonder-
lik, my foo openherrelik verhalende 't gene

gy dien dag feydet. Sy zouden vry meer*
der zijn, antwoorde ik lacchende foo wel als

fy, indienfe d'oprechtigheit hadden van u te

feggen 't gcenfe rechtevoort denken; want
v: voormy, 'k zoude niet willen fweeren, dat

gy in de Perfoon van Perjauder van eenea
ftantvaftigen minnaer geenen onrrouwen hebt

gemaekt; en dar gy in de Perfoon van Turms
eenen onftantvaftigen nier een trou minnaer

^ hebt doen worden. Gy zijt foo onbedachte
::r antwoorde Cejo^te^ \ niet weert is dat ik u

antwoorde. Maer indien fulcx is, hernam
Perfander ^ wat zouden Turvius en ik moeten
doen? zouden wy eikanderen moeten haten?

|bw^ zouden wy moeren aflaten u te beminnen t

zouden wy moeten vreefen oftehopeu? en#
i om ons ten vollen te verplichten, fegr ons
< : nochf wie van ons beyde met minfte vermc-
I tenheit fich mocht toefchrijven u 't grootfte

/ bewijs van liefde te hebben gegeven, ofre die

i ftantvaftig» ofte die ontrou ware geworden?
Ey! met verlof, Me-vrou, vervolgde T/rr;;;^/,

antwoort Perjander in *t korte. Soo hy ernfte-

lik fprak , feydefe , zoude ik hem antwoorden ;

\^ n maer alfoo hy my niet en feyt , dan malliglie-

' den die geen grondt van waerheit hebben,

wil ik de moeyte niet doen van daer op r'ant-

Pp 7 woor-
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^8 C L E L I E,
woorden. Maer foofe niet als niallighe

feggen, hernam ik, wat fwarigheit maekt g
om hunnen luft: te boeten r* en indien 'r geen
fe iegsen eenigcn gront heeft, fegt hun op
rechtelik, fchijnende te bocrteu, watfe van*c

geluk behooien tc denken. Inder waerheit;
PiotWil feydefe,

j^y gcetr my eenen fchoonet;

raet; in ernll, antwoorde ik , *k feg niet dan
*r geen ik deiike ; want Petjandcr en Tur^Ui

fijn immers alle beyde viienden, en indienfe

Tegen-vrycrs waren, wüde ik datfe 't konden
zijn Tonder haet» en dat gy. ror bewijs van
hunne liefde, op 'er verfocht altijt famen wel
tc leven. Indienfe mijne vryers warea, her-

nam fe, wilde ik ongetwijfFeit fulcx ^eichiede,

fonder fich te haten: maer alfooie 't niet en
zijn, en dat ik feer droef zoude wefen darfe^c

wierden > heb ik op dat ftuk niet te feggen.

Hal wat de droef heit aengaet, feyde ik, dat

kan ik fwaerlik gelooven: want eindelik, ver-

volgde ik al boerrende, dit geval zoude yet

foo fonderlings in hebben, 't u vry moeyeiik
zoude vallen, 't u leet ware gy 't had veroor-

faekt. Benevens dat gy , foo edelmoedig we-
fende als gy zijt, behoort gy heel blijde te

zijn , van foo goeden dienft gedaen te hebben
aen twee d'eerlikft^e lieden van de werelt;.

want men merkt immers geen gebrek in PO'
Jander, dan dat hy vrijt een Juffer die fijne

liefde niet weerdig is: en in lurnus vint mea
geen ander, als dat hy ongeftadig vrijt. Hier

naer bedankten my THmns en Perfander ^ enfe

bcgonden by Cejönte weer aen te houden^ om
hun

mm
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



:5

III. B O E K.
hun te feggen 't geenfe begeerden te weten

,

niaer f' en wilde met: en defe praet eindrgdc
op fekere wijfe, die Cefonie en my dede mer-
ken, dat ons vermoeden eenigfms waer was:
en welke JurnHJ en Perjattder ook dede beken-
nen datle beyde hadden gevolgr den raet diefe
clkanderen hadden gegeven. Sy gingen ech-
ter lamen weg, maerie gingen luffende en
fwaermoedig; in 'er hert moeyelik zijnde een
vrient tot eénen Tegen-vryer te hebben. Maer
eindelik Perjattdcr als de wijde zijnde, wil-
lende 'c gevoelen van fijnen vrient t'eenemael
ontdekken, fcyde, bekent de wacrheit Cr/3.

Me behaegt u tegenwoordig meer dan al

*t overige des werelis, en foo 'r mogelik wa-
re, dar gy kond ophouden onftantvaftig re

zijn, gy zoud om harent wil af laren het te

wefen. Eer ik u feg 't geen ik daer over
denke, antwoorde Turnus , belijd gy felfs

,

dat Cefome u rechtevoort beter behaegt, al*

uwe eerfte meefteriTe; en dat, indien gy
kcndet ontrou zijn, gy het om harent wil
zoud wefen. Aengaende ontrou , hernam
Perfandtr , zoude men niet mogen fcggea
dat ik was; fchoon ik de Perfoon verlier,

Waer afgy verftaet re fprcken, jae dat ik felf

Cefome beminde, dewijle 't feker gaer, dat
men niet verplicht is te beminnen, die ons
niet lief en heeft. En belangende dat gy
fegr, my defe bevallige dochter beter be-

haegt als mija eerfte meefterfTe, moet ik

u feggen, dat hoe voor-ingenomen gy my
houd, ik altijt wel heb gemerkt, dar d'eene
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^^o C L E L I E,
gebreken heefr, en d'andere geene. Mae
de verandering in mijnen geelt gevallen is

dat de Perfoun in deweitce ik niet dan ceni

gelichte onvolmaekrheden ren halven fag, et

in wie ik feer goede hoedanigheden meendt
te fien, my heel anders fchijnt, want ik vind

'cr langer niet aengenaems by, haren omme-
gang verveelt my, *k fie'er langer nier in,

*t geen ik 'er in fag, en ik ben foo befchaemc
en foo verbaeft, haer foo beminnelik geacht,

enfe foo bemint re hebben , dar ik niet kan
feggen wat ik daer op denke. Ha ! Perfander^

riep Turms, gy bemint C^owf; raaer gy felf,

antwoorde hy, die gewoon zijr, u by al de
fchoone des werelts gelukkig re vinden, gy
bevind u langer nergens wel dan by Cejome,

'k Beken 'et, hernam Turms , want waer ik

ben, 'k wenfch altijt by'erte zijn; en 'er is

gewiffelik yet *k weet niet wat, 't welk my
foo krachtig trekt, dat haer huys alrijt mijne
weg is om naeralle oorden van Ardea regaen.

Maer na dat ik fle, hernam Perfanier half

lacchende, foo we geen Tegen-vryers zijn,

fullen wy *t haeft worden, 'k Geloove *r,

hernam Tumus ^ en *f fpijt my foo, dat ik'tu

niet kan uytdrukken. Inder daer, voegde
hy'er by, *k moet wel ongelukkig zijn, om
te maken, dat den hardnekkigften aller men-
fchen gefmt is 't af te laten te zijn , alleen

om mijnen Tegen-vryer te worden, 't Staet

my veel eer te klagen, hernam Perfander ^

over dat den onftantvaftigflren minnaer des

aerdbodems fchijnt te willen ophouden fulcx

tt
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te wefcn , alleen om fich regens mija voorne-
inen te (lellen, Hal Perfattder, hernam 3

'«r-

ms y 'k ben veel ellendiger aU gy; want fe-

kerlik hcefr Ccfonie grooter genegentheit t*u-

waerts , als tot my. 'k Weet niet waer gy u
feggen op bout, hernam Verfavder , maer my
dunkt dat een man die niet heeft konnen be-

mint worden van de minft beminnelikfte Per-
foon des werelts niet te feer moet hopen, het
van de alderbevalligfte te mogen zijn; en dat
hy derlialven voor geenen onrfaggeliken Te-
gen-vryer behoeft te werden aengefien. M^cr
Turniis^ indien ik niet ben te vreefen, gy
zijt feer bequaem om gevreeft re worden:
want kan men wel forggeliker Tegen-vryer
hebben, als een man die geweten heeft niet

minnende , ofte ten minften feer weynig min-
nende, fich in ftant te brengen om door drie

van de fchoonfte vrouwen van Ardea bemint
te worden. War 'er van zy, hernam Tarms^
'k ben verfekert dat Cejofne natuurlik meer
genegentheit heeft om u te beminnen, als

my, en datfe u meerder achret. *k Weet felf

datgy blygeeftiger, behendiger, en vernufti-

ger zijt als ik; en my derhalven feer ftaet te

duchten, dat gy gelukkiger fult zijn als ik.

Dewijl gy oneindellk beminneliker zijt, dan
ik 't oyt kan worden, hernam [ander , en
dat ik een groot gevoelen heb van Ccfomcs
oordeel, laet ik my voorftaen dat ik t'uwen
nadeele niet kan bemint werden. Maer om
ijn miiiften genoegfaem yet nieus aen terech-
jten, voegde hy 'er by, laet ons van nu af be-

denken
,
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C L E L I E,
denken onfe liefde foodaniger wijfe te ftie
ren, datfe onfe vrienrfchap niet uytroeye
want tot op defe uure hebben wy den anderei
niets te verwijten. Gy hebt my geraden'Cf>
we te beminnen, en ik. heb u den felven raei
gegeven; dies kennen wy ons. in d'opkomfl
onler liefde, over geen gebrek van vrienr-
fchap befchuldigen. OndertulTchen, alfooik
geen reden zoude hebben om te wanen , dat

gy mijnenthalven van gevoelen behoordet te
veranderen, ware het alfoo weynig billik gy
niy verplichtedet mijne hertstocht om uwent
wil t overwinnen. Niet dat ik, indien ik
konde, 't uyt vrienrfchap en doorreden niet
doen zoude, fonder dat gy 'er my af fpreekr,
en dat ik geenfms geloove u foo datelik kan
verveelen een ding 't welk u foo feer behaegt,
moet m'allecn, in 't minnen van de bevallige
Cejon'te richten 't gevoelen dat wy van den an-
deren behooren te hebben. Om volgens
d'edelmoedigheit te fpreken , hernam Tumus^
mollen wy beloven tegens den anderen niets
te doen, en malkanderen foo feer te bemin-
nen ofte wy geen Tegen-vryers waren ; macr
fulcx niet konnende zijn , meen ik 't beter is

heel anders daer in te iiandeien; ten minden
mag ik u van mijne kant verfekeren , dat ik
u toe laet te leggen en te doen al 't gene u by
Cejome kan bemint maken, mits gy my ook
*t felve toeltaet. 'k Bewillige het geerne,
antwoorde Perfan ler ^ dog fulcx fal my niet be-

letten elders alrijt als uwen vrient te hande-
len, 'k Sal van gelijken doen , indien ik kan,

her*
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III. B O E K.
kernam TurtjMs f maer ik wilde wel, dat een
van de arriculeii onfer onderhandeling ware,
dat indien Cejóme by geval yemant van ons
koos , tot nadeel van alle diel'e vrycn, den an-
deren hem niet bel'chuldigde, en ontrent hem
binnen de beleeftheit blijve. *k Heb'er niet te^

gen, hernam Pafanitr , fchoon ik noyt geen
groot voordeel uyt dien artikel hoop te trek-

ken. Siet hier > Me-vrou, op wat wijfe dele twee
Tegen-vryers eikanderen bekenden de liefde

diel'e Ccjome toedroegen: ondertulVchen ver-

garcnfe zederr dien dag niets van 't gene hun
van dele Ichoone kondedoen beminnen. Maer
alfoo'tnaby den tijt was, dat men de fecft van
den gouden regen viert , om de gedachtenis van
Daftaè te vereeren, en dat als dan» gelijk ik u
aireede heb geieyt , de gewoonte vereyl'cht.dat

al de minnaers hunne meefterffen yers geven
daer gout by is, quelde m'er Tm'HHs ^ ten huy-
fe van Cefonie» eenen ganfchen naer-mi<ldag
mede : want al de werelt hem geloovende
noch op drie ofte vier teffens in onfe Stade
verlieft. was 'er een Juffer, de welke de ver-

andering fijner finlikheit niet wetende, feyde.

dat hy fich dien dag zoude bederven, mits hy
foo vele heerlike gefchenken moft geven , in-

dien hy'er alle fijne meefterflen gaf. Soo gy
'er by zijt, hernam hy,fult gy fien wat 'er van
worden fal. Voor my , feyde Cefoft/e ,'k houde
diegewooiwe foo qualik ingeftclt, dat ik byuaer
gefmr ben op den dag van de feeft de fieke te

naken: want al-hoe-wei 't gout,'t welk men
op dien dag aenneemr, foo forggeliknictwort

ge-
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C L E L I E,
geduyt, als op een ander tijt, verklare ik u
dar ik foo heerlike gefchenken niet geern aen
neme. Belangende die kleynigliedea. \veik<
noyt konnen verrijken diefe onrfangen. noch
verarmen diefe geven , gedooge ik dar men
van fijne vrienden aenneme, voornemeiik aU
men hun foo vele mag wedergeven: maer ik
ben een geflagene vyandinne van die TufFers.
dewelke heerlike giften beminnen. Gy zijt
dan

(
feyde daer op een aenfienlik man ge.

noemt PaU.xs) van 'r gevoelen der gene die
gelooven, dat zedert Jupirer den gouden re-
gen verfon, dit metae"! fekere berooverende
kracht is by gebleven, welke verfacht de ftraf-

heit van al de fchoone die *t aennemen, en
dat 'er niet foo goer, noch foo nut is voor
eenen flecht onthaelden minnaer, als fijne
meefterflTe een groore menigte gouts te doen
ontfangen. Gelijk 'er geen algemeyne hulp-
middelen zijn, hernam Cefime^ geloof ik
niet dat defe, hoe goer gyfe houd, onfeyl-
baerlik werkt, \ en zy in *t hert van fekere
begeerlike Juffers , die de verdienlt voor
nier, en 't gout voor alles rekenen. Mijnenr-
halven, hernam ik, *k begrijp niet hoe men
vrouwen vinr, die de fnootheir hebben van
hunne genegenrheit te verkoopen , en noch
«nin kan ik begrijpen , hoe men mans vint

diefe willen koopen ; want indien ik een vryer.

ware, 'k zoude yet foo fchandelik in dierge-
lijken handel vinden, dar ik*er my noyt toe
zoude konnen begeven. Soo haefl: als ik in

«cn Juffer een begeerlike finiikheit ontdekte,

zoude

I
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ïir. BOEK.
zoude ikfe verachten , 'kzoudere vlieden, en
'kzoudefe haten; eu, mijns bedunkens, is

een begeerlike vrou foo hatelik, dat ikfe
nergen» goec toe houde: want ik zoudefe niet
begeeren. noch voor meeftcrfle, noch voor
huys-vrou , noch tot vriendin , noch toe
maegfchap, jae felfs niet tor gebuure, fuiken
afkeer heb ik van diergelijken fnoorheit. Gy
houd dan feer weynig van de feell van den
gouden regen, hernam PaU^s; 'k ga 'er echter
uyt nieufgierigheir, hernam ik,maer wanneer
\ gebeurr dat men my yers geeft, laet ik 'et in
den Tempel, om te doen ficn dar ik 'er niet
ben gegaen om my te verrijken. En ik, ant-
woordeC^-y^/z/f, 'k vinde hetgemakkeliker daer
niet te gaen. Perjauder en Turnits by dele
onderhandeling waren, deden 't gene fy kon-
den, omfe van gevoelen te doen veranderen

,

dog 'er was geen middel omfe tot het vaft be-
loven van'er te gaen re verplichren. Want ein-
delik, feydefc hun, 'k heb tot op defe uure ge-
leeft , fonder oyt eenig gefchenk daer gout by
was, t'ontfangen,en ik wil der geen beginnea
te nemen. Niet, voegdef'erby, dat, mijns oor-
deels, de bygeloovigheit die binnen Ardea is ,

op reden gegront zy: maer ik haet foo krach,
tig'tmetael, 't welk foo vele Perfonen van

f mijne kunne fulke gruwelike misflagen doet
begaen , dat ik 't niet wil aenveerden. Voor
iny vervolgdefe,'kftelgecn gelijkenis tuflchen
een Perfoon die fich laet bewegen door dc
.erdienll, en die felfs eenige fwakheit onder-

I
lievig is , en eeue wiens geeft niet neygt dan

1
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"1 15^ C L E L I E,
tot gierigheir, en'cr hert geeft aen den meeftil'
biedende, 'k Srae u toe *t gene gy fegt^her^j
nam Peifa»der ; imer , Me-vrou , voegde hy 'er'

by, de mildadigheit is immers een deugt, en^j

f'is een minnaer nootwendiger al« vele andere.

^

Ha ! Perfandcr , riep ik , hoe licht zijn defe tweo
dingen over een te brengen; want ten laet-

ften , ik ftelle tot een grontflag , dat de minft
begeerlike Juffer van dewerelt, die geneis
welke wil dat haren minnaer mildadig zy; '/j

maerfe begeert ook ten felven tijde, dat hyfe :i

niet betichte van een gebrek, 't welk hy niet
j

en heeft, en dat hy foeke te doen blijken dat \
hy milt is, fonder haerre willen geven dingen
diefe niet behoort t'ontfangen. Inder daet,
voegden 'er Cejome by, daer zijn duyfent en
duylent wegen, om te toonendatmen milt is»

en die deugt is foo betjuaem om licht bekent
te werden, dat felfs die niets hebben te geven,
middel vinden om te doen merken datfe niet

gieiig zijn. Want een Juffer fal fomtijts betoe-

nen dati'e mildadig is geboren, foo wel door't

niet foeken van 'er te doen geven en flegs de
gelegentheden fchuwende van giften t'ontfan-

gen , als door felve gefchenk te doen. Om u
de waerheit te leggen, hernam ik, alle vrou*

wen zijn foo niet gefint; want ik ken 'er een,

die foo hebachtig is , dat men mag feggen , dat-

fe noyt yets heeft ^ en datfe altijt luft heeft tot

al'tgene alle andere, fonder eenige uytnemin-

ge, hebben. Wantfe prijft al watfe fiet, wan-
neerfe denkt datme 't haer fal aenbieden: Sy
>erfoekt aen die raa Ardea niet en zijn al
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Ci rr. BOEK. 3 ^^
Ygeen'er felfaem in 'er Landt is, om het haer
te doen geven ; fy belaft dingen te doen Ico-
men diefe niet en meynt te betalen; en foofe
ai 'er leven eenige Icleyne mildadiglieit be-
toont; is 't aileenig in fekere gelegentheden

,

daerfe met een onfeylbare feicerlieit weet!
datfe weynig gevende vele fal weder krijgen;
en voor my, 'k laet my foo vaft voorftaen*

1 darfe niet zc^ude kennen weygeren gene
men haer aenbied, da^ indienie eenigen foo
kluchtigen niinnaer had, die, in plaets van
*er te lenden welriekende dingen , bloemen

,

• vruchten, ofte andere diergelijke fnuyfteryen[
die men londer gierig re zijn, mag ontfan*
gen, wapenen i'anr, 'k geioof dat fyfe liever

- als yers re weygeren, zoude aennemen. De-
ifemalligheit 't ganfche gefellchap hebbende
<loen iacchen, begonde men Turms weder te
queiien met de veelheit fijner meefterfien, en
den gouden regen: maerhy antwoorde altijt
dobbelfmnig, willende echter te vcrftaen ge-
ven dat men fich bedroog in 't geloof, dat
hy foo vele gefchcnken had te doen. En in-

- -derdaet, Titrnus Perjander
^ fonder elkan-

deren yets te feggen, waren gefint Cefonte,
«ndienie op die feeftc ging, door een 'heer-
Jik geichenk te verralTchen. Maer de fake
•leed geen laft; want fy woud 'er niet gaen,

^en geliet 'er niet wel te zijn. Voor my, ik
.^iJwas'er volgens mijne gewoonte uyt nieuf-
^'gierigheit , en 'k mifte niet Perjimder en
'^Hrnus daer te fien. Maer om u te doen
verftaen gene dacr ter plaerfe omging,

moet•5'

1
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158 C L E L 1 E, ^

moet ik u met twee woorden feggen 't gcj
iu die beroemde Fceft wort gepieegt. C
fulr dau weten, dat*er tot defe plechtigheiti
gcfticht eenen Tempel, alwaer de gelchiei
nis van Da?raé wort vertoont, en alwaer
na alle aenficnlike Perfonen van d'een cnd'ajl
dere kunne fich laten vinden, 'k Verfuyp
geen tijt met u te verhalen wat llacht-ofFer dr.
m'er doet, want, fulcx zoude nergens tri

dienen
, maer ik fal u feggen , dat 'cr de Ju!

fers leer opgepronkt komen, datfe alle ftac

/

aen d'een zijde van den Tempel , en de mar
aen d'andere ; en om te toonen^dat de milc
dadigheit een onfcheydeiike gefellinne bt
hoort te zijn van de lietde,wert op den Alrac
uytgebeelt de liefde , houdende in d'eenehan
fijnen boog. en fijnen fakkel , en in d'andc
re, een omgekeerden hoorn van overvloedig
heit, waer uyt men fict komen gout, peeriet i

en gefteenten. Ondertuflchen heböen d'op i

.gepronkte Juffers die aen d'een zijde van dei
'

Tempel zijn, en eenige tijt overeynde ilaen.
alle kleyne myrrhen kroontjes inde hant
Aengaende de mans, die voor vryers wille
uyrgaen, die zijn aen d'andete zijde, yde.

.

hebbende 'tgene fy hunne meefterfle, ingeval*
diebyde plechtigheit komen, willen geveniT
De fake dan dus ftaende, maekt hy die d'ofi
terhande doet, een lang verhael rot lof vandcl
mild-dadigheir: waer na al de Juffers d'een nal
d'andere gaen voor by 't beelt van defe liefde,!
die men de mild-dadige liefde noemt, en naerj
firooce eerbiedigheit te hebben bewefen

,
gaen-
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fe langfaem voor by alle de mans, houdende al

de acrdige en koftelike dingen , diefe gednt

zijn aen hunne me^ederflcn te geven ; en wan-

neer een Juffer is , rechr tegen over hem , die

'er de gitte wil doen, houd hyfe eerbiedelik

ftaende, en d'eene knie ter aerden buygende,

bied hyfe aen 'r geen hy van voornemen ishaer

te geven. Ondertuflchen vereyfcht de beleett-

heir, datfe t'acnveerdc: maer foo hy die'er

geeft, geen minnaer is diefe voor fulcx wil

aennemen y vernoegrfe haer met in't ontfangen

van 't gene hy'er aen bied, eerbiedelik re nij-

gen. In 'r tegendeel , foo 't ecncn is , daerfe

wel af gevrijd wil zijn, fetfe hem op 't hooft

't mirrhen kroontje datfe in de hant heeft, ent

belangende de gitV diefe heeft aengenomen,

't hangt aen haer die mede te nemen , otte die

den tempel te geven, en fooi'e 't laedle kieft.

Icytfe'rgene men haer heeft gegeven op eenen

grooten Altacr by de deur ftaende. Dog op

dat al "t gene van de liefde komt tor de liefde

wederkeere, wert aPt geen op defen Altaer is

gebracht, hefteed, om 't geluk vart: te ftellen

van die vryen , en niets goets genoeg zouden

hebben, om famcn gelukkig te leven, foo raen-

fe geen byllandt dede. Ondertuffchen valt het

fomtijts voor fommige fchoone vry mocyelik ,

tot defe feeft te gaen , zonder dat m'er yet

geeh: en 'er zijn in't tegendeel andere, die

men te veel geeft: want onder ons is het by

naer alfoo fchandelik te veel minnaers als gee-

ne te hebben, dewijle men gelooft dat vijf

ófte fes Dingers niet konnen bcftaen fonder

II, DeeL <ia hoop,
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hoop

,
en dat 'et fchandelik is voor een vroüvr/

de felve aen foo vele lieden te geven. Maert?
om te komen daer ik 't had gelaren, fult gy
weten , dat op den dag van deïe feeft , Twms

.

Tich daer by vond, met gulde ketenen in de •

hant, zijnde wonder aerdig gewrocht, en dat
hy van voornemen was die aen Cffome te ge-
ven, enfe haer aen te bieden, als ofte hyfe
had gebeden, hem te Avillen kluyfteren. Aen-
gaende Perfander

,, hy had een foort van goude
kroon met gefteenten, die hy ook was gefmt
haer aen te bieden, als 'er willende erkennen
voor d'eenige Regente fijns herten. Maer
d'een en d'ander was feer bedrogen, door Ce-
JoHte niet te Tien , en 't ganfche gefelfchap ftont
heel verfet , door te fien , datfe 'r gene fy had-
den niet weg gaven; lbo dat gelijk men niet

een jeugdig vrou-mens van aenfien binnen
Ardea vond, die 'er niet en was, uyrgenomea
CefoHte, konde men lichtelik oordeelen, datfe

haer hunne giften hadden roegefchikt. Maer.
'tfelfaemile was , dien dag te fien de drie mee-
ilerflc van Turms , en d'oude vryfter van P«'-

fatulcr ,\;3Lm d'eeriVc meenden alle deel te heb-
ben aen de goude ketenen, en de laetfte ge-
Joofde 'f ook te fullen krijgen aen de kroon.
OndertulTchen leyden dele twee minnaers
hunne gefchcnken, omfe niet weder t'huys te

dragen, voor de -voeten van de liefde, wacr*
af ik u alreedc heb gefproken. Dog 'k ver-

gat u re feggen , dat toen ik voor by Turnu
^ing hy my ft-ende hield , om my tot het

aenveerden van de ketenen die hy had te

er»
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IlL BOEK.
rerplichren, en die voor CeJoK/e aen te nemen,
leggende heel geeftig, dat die fchoone doch-
ter en ik niet dan een en de felve waren, eii
hy derhalven my wel mocht belaften met
'tgene hy haer wilde geven. Ha I lurmts^
feyde ik , gy zoud u lelven groot ongelijk
doen, want alfoo nicmant hoort 't ^ene gymy fegt, zoude men indien ik nam 't gene gymy aenbied , gelooven dat ik een van uw«
meefterflen ware. Daer op ging ik henen»
fonder hem tljt te geven om t'antwoorden.
Dog -Tfr/iw^^r, hebbende gemerkt dat Turms
my had aen gefproken, wilde hy my ook op
houden, en vragen hoe 't quam dat 'er Cejome
niet by was , en ik antwoorde hem , dat 'er Ce^
fon/e niet en was , mirsfenoch noyt yet, daer
gout by was, had willen ontfangen, waer me-
de ik hem verlier. In 't uytgaen van den tem-
pel, ging ik hyCeJomc om 'er te berichten wat
'er was om gegaen, en voornemelik om 'er te
feggen dat Perfa^der ^nTurms haer alle beyde
hadden gegeven een tecken van genegentheir,
't welk fy onfeilbaer hield. Want, voegde ik
*er by, ailacchende, Perjamlcr ^dcn getrouwen
Perjander yïïQtk de macht gehadt om fijn oude
meefterfle te fien voor by hem gaen, niet al-

leen ibnder haer de goude kroon die hy h..d
:te bieden, maer felfs fonder haer aen te fien :

ïtïiTHrKits^ den ontrouwen Tmms heth ook
lal fijne meefterflen d'een naer d'andere fien
voor by gaen, fonder eens haer geficht te wil-
Uen ontmoeten ; In voege dat 'er niet meer ove-
jrig is , als t'onderfoeken , ofte Iw , die oili uwent

Qjl z '
wi!
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wil onftantvaftig wort, u meer verplicht, dan

hy die t'aflaet te zijn, om u trouweiik te bc-

xninncu. Cefomtt *c geen ik haer Icyde , niet

willende voor emft opnemen, antwoorde my
half lacchenJe , dat defe twee minnaers dit

iTiiflchien veel eer tot wrake , dan uyt liefde

hadden aengeleit , waer na fy ray hondertder-

hande dingen vraegde. 'k Merkte echter wel

,

dat 't geen ik 'er had gcfeyt,haer niet mifhaeg*-

de; en inder daet, fy hield my al den dag by

*er. 'tByfonderfte was, dat al die 'er quamen
befoeken haer quelden met hare nieuwe over-

winningen: want aUbo Perfander en Turms ^

hun gefchenk nieraant hadden gegeven, en

dat fy» gelijk ik al reede heb gefeyt, d'eenigc

Perfoon van aenfien was , die by de vergade-

ring ontbrak, had al de werelt begrepen , dat

fy 'et was, aen wiele gcfmt waren fuo heerli-

ke gel'chenkcn te geven: jae men mag verfe-

keren, dat men van defe opkomende liefde

min zoude hebben gefproken, alsm'er toen

af fprak , indien Cej'omc ware in den tempel ge-

wcell. Benevens dat*et foo kluchtig fcheen,

<larfe 'r hert van eenen trouwen en van een

onftantvaftigen minnaer had verkregen, fulcx

maekte dann'er te meer van praette. Onder-

tuflchen PaJ^mder^ regens wie ik had gefeyr,

dat Ccjöme noyt yct ontvangen had daer gout

by was , fchoon vele minnaers Tich hadden

onderwonden haer te bedriegen , kreeg in 'c

hoofc te doen 't gene andere noch niet had-

den te weeggebracht, en felfs dit gelukkig

T#ofteeken boven THrmts te hebben. Sullen-

de
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III. BOEK.
Je dan, om eenig middel rot het bedriegen

[yan Q/è^/i? te vinden , geloofde hy , allbo wy

[toen in den tijt van de bloemen waren, d«

[vont bedacht te hebben, en hier toe gebruy-

fkendc een zijne vriendin , die . uyrerm.ice

gaeuw was, beraetllaegde hy met 'er op 'c ge-

'ne hy had vertonnen, en diende fich van hacr

om het uyt te voeren. Sy nam dan eenen

vallen dunnen gouden draet, diefe behcnde-

lik, om te verbergen , ftak hi een van die

dikke biefen aende kant van de vyvers groei-

jende ; waer na den gouden dracr. en te ge~

lijk de biefe buygende, maektePer cenen hoep

af waer aenfe vry een groot getal van leer

fchoone bloemen hechtende, een uytnemen-

de aengename kroon maekte. Maer op diC

Cefofue niet mocht vermoeden dat 'er gout by

was , fag m'er de bies over al door, foo dat'ec

by naer onmogelijk was dit eenvoudig be-

drog t'ontdekken. Defe kroon dan voltoyt

zijnde, leydefe Per/aft Jfr 'm een leer aerdige

korf, en fondfe CeJoHie met een briefje, 't welk

f'onrfing foo 'k alleen by 'er Vvas. In 't eerft,

gelijk men alrijt vreeft bedrogen te worden,

befagfe defe kroon van bloemen heel aenJach-

telik: dog daer aen niets Tiende, 'rwelk gout

geleek, nam fyfe aen, en las 'r briefje over-

luyde, fy vonr 'et o(>k foo geellig als de gift:

maer op dat gy *er felfs af moogt oordeelen^

fiec hier ten naefte by den inhout.

PER.
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PjL-ilSANDER AEN DE BE-
VALLIGE CESONIE.

Me-vrouy verrv.uht op deje^idag^ in wdke dt

Pactjlicht fomtijts de felve dingen , als de liefde ^

uyt iVltI^^, ViV! my niet feldjhems y noch kpf/el/cx.

V Geen de vryheit neem om h te fenden, foo
fechty en foo gemeen y dat ^et naenlicx de nacm
van een gift mag dragen. Gedenkt echter ,foo V tt

helteft y Me-jrox , datje die lutn een ojferhande Lcu-

de mogen dragen, en dat felfs een Godd/n» die van
een hert gepelt als V mijne ^ in dixnk^ ton./e acnne^.

men. Want ten laetfien » Me- 1 rcnw , aUe de I^OO'

»en des werelts fbo vele onder it te achten , als defe;

*fij lfg ff zijn op defe bloemen y om datfe d\i\vet>ioe»

ten wyrden; enfe al te gelnl^g morgen te verflens

Jèny iniienfe u heden behagen; fet hier de rechte

gedachten y foo my dunl^t y die men moet hebben y

uw manfchap beu ijjènde» Hoe vernoegt Zjoude /i^

wejèn y Me-irroH , indien gyfe niet enl^^hl^ aennaemt ,

door beleef/he/t gelijk^ ik. ^ al/eenig geiv nvt

gcvownte , enfoo een eenig gnnfltg opjicht , Ja /
een een

f
ge ontroering des herten , die van alle ande-

re m er flik^rendc en doorluchtiger onderfcheyde!

Maer defe gunfly hoedanigen gevoelen dat onfe Voor*

ouders hebben gehadt y zoude ik^ andere liflfoeks*^

om u te bedriegen p gelijk^ Jupiter Danaé be^

droog en gy zoul niet eeuxo:ii\^bckommert Zjijn^

om*er u voor te w.tchten, Staetfe my dan toe,

Mc^vrou, om nro eygene rufl ; maer gelooft y des

befwcer datje onvergclijkelH^HOOtfal^l^kP'

tot de mijne,

: Nacr
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Iir. BOEK. ^69
Naer dat Cefouic en ik dit briefje gelefen , en

dat we't geprefeii hadden, vraegderc my ofte

fy'er op behoorde t'antwoorden : want einde-

lik (feydcfc half lacchende, en die woaderlike

kroon aenfieiide) 'kmeen niet dat 'er een Hang

onder defe bloemen verborgen fit, otte, om
bnder gelijkenis te fpreken, dat PerJaftJer my
ten part heeft willen ipelen. Belangende gour,

feyde ik, is 'er ganich geen fchijii dat 'et ly on-

der dele bloemen, dog wat aengaet de liefde

die berit,dat verfekeriku, 'cherrevan PoJaH'

der. Maer foo Pcrfander op my. verlieftis, ant-

woordefe, behoor ik hem niet tc antwoorden

^ ey CrfoHfe.Ceyde ik , foo lang als eenniinnacr
*1 lich niet anders vertoont als een vrient, is m'oa-

gehouden te gilTen , 't cn zy men wil , wat hy in't

herre draegt. Hierom . indien gy my gelootr,

fult gy niet raden 'z geen Perfiuu/er denkt, en

hem fchrijven. Naer dit fprak Ce/bft;c my nicc

langer tegen , en antwoorde hem op defe wijfe»

C E S O N I E
A E N

P E R S A N n E R.

Dc krooit dte gy my Jend is my ofteiMdclil^ nep^

gehamer y dm ofje van gout ofte dtumnHteH uKirc ;

ool^hecftfe eeH gelukj^ger noodlot, w.mt il^Hiftvcc}''

dele met blijfchap ^ at \x.onde ongctvcijffcit een

koficl:ksr ^ ut iicH gyfe my had aengel/o iett , heif-

ieft gerceygert. Ge/ooft Ofidertujfclen fttet ^ dat

ï M prijfcK , met un>e bloemen verniengc , vo int ƒ/;-

dien defe my door -t aenjien verhcttgef!^ V .vJa'

niaekS ttiy bejchae:}if, \l^c>geef u echter » de maeyr
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,

iikjpeit ^fe\heb over*tfehe met te verdiemt, mitf,,.

"tmet hdlik^ware
^ die veel eer op tnoe irefl(pJetyeHjy

als op tnijff eygepte geèrel(<yt te leggen.

Dit briefje geleh reven zijnde, en dar ik Cefonie i

had gefeyt dar 'et wel was, lietfe d« llaef ko-o
men die haer de kroon van bloemen had ge-
brachr , en gaPer hem: waer na ik 'er leydc,
dateer recht ware fy *r overige van den dag droeg
'r gefchenk welk men haer dede. Maer Pio^

tm.% feydefe , fal ik my gaen kroonen als een
flachr-üffer

; neen, feyd' ik, maer om defaek
een weynig te bewimpelen, wil ik van een
kroon een kransken maken. En inder daet
begonde ik dir hoepje van biefen , waer aen
de bloemen vad waren , te willen breken dog
ik vond 'et fberker dan ik dachte: evenwel ten
laetllen, de plaers, alwaer den gouden draet
aen eenoehechr was . los gaende, en debiesop
verfcheyde plekken zijnde gebroken,door 'r ge-

welt dat ik had gedaen . verfcheen delen gouden
draet: foodat ik uyrdeborft lacchende, omdat
mijn vriendin bedrogen was , eenen grooren

fchreeu gaf. ! Cefome^ feyv^e ik , gy had groot

ongelijk refeegen, dat'er geen flang verborgen
lag onder defe bloemen, want ik heb 'er een

gevonden, die recht geeflig, en ef'hrerganfch

onrfaggelik is. Merikdit feyde trad T«r;/«/ bin-

nen > foo dat CefoKie my wenkte, de kroon te

verbergen , en niets te leï^gen. Maergelijk fuik

flag van bedrog verplichrend is , en ik ooktijt-

korting fochr.was ik haer nier gehoorfaem. In 'c

tegendeel met ik 7'/4r»a/fag, beftont ik hem te

c^uel-
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Squelleii , feggendedat fijnen vrienrgaeuwerwas
^als hy. Want , voegde ik *er by , Cejonie , die op
de feeft-dag van Danaè niet in den tempel wil
aen, uyt vreefe van gefchenken t'ontfangen , en

die den gouden regen meer vreeft dan /;^/>//(?r/

blixem,is opde aerdigfte manier van de wereit
door /'<'r/<ï//Vfr bedrogen. Dit feggende, toonde
ikCcJo'riie tnTHrnus, *r hoepje 't welk ftak inde
bies , daer de bloemen aen waren vaft gemaekt,
en 'ki'ag eenommefien daerna datfe gelijkelik

root wierden. Alfoo wy alleen met ons drien
waren , en ik gewoon was mer Ctfome en Twhus
te boerren, vraegdeik hun, waerom datfe van
verwe veranderden. Voor my, [eyde Ccjbfite

^

't is licht te begrijpen, ik niet feer blijde ben, be-

dfogente wefen ; en mijnent hal ven . vervolgde
Turms y *r is licht te vatten , 'tmy niet feer

aengenaem kan zijn , te fien dat ik eenen Te-
gen-vryer heb , die gaeuwer en gelukkiger is als

ik. Eenen Tegen-vryer^ hernam fchielik Ce-

fonte; jae Me-vrou, eenen Tcgen-vryer anc«
woorde hy , want of ik wel geloof, dat
PetCtftJer u noch niet opentlik heeft gefeyr

dat hy op u is verlieft,heb ik u liever te feg-

gen, dat hy mijnen Tegen-vryer is, om u
te doen verftaen dar ik den fijnen ben , daii

langer te leven fonder dat gy weet ik u be-

niinne. En om te maken, dat ik'etniet en
kan herroepen, voegde hy 'er by,fegik het
u voor P/o/iftJ , die 'k wonderlik ontfie. T«r-
ffits dit half iacchcnde gefeyr hebbende, ge-

ilet Cejouie haer niet te merken dat 'et hetn
emft was ; In *c tegendeel kaetftefe de faek
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iii 'c ecrft heel behendi
Turfii^s feer vrypoftig is, üet hy 't daer niep' tl

by; neea neen Me-vrou, feyde hy, befteedt
u veraant niet onnuttelik, want ik ben ver-
fekcrt, gy bekent dat ik u beminne. Maer:
fchoon fulcx ware: hernamfeal lacchende,
zoude het noch geen groore faek zijn, want
gy hebt wel andere bemint, 'k Stae het toe fey-
de hy, maer ik verklaren, dat ik niemant meer
bemin als Cefoftje, Hoe, feyde ik toen, gy en
bemint uwe drie lactfte meefternfen niet lan-
ger. Neen , hernam hy heel fchichrig , 'k be-
min felfs mijne vriendinnen niet meer : en foo
ik u noch liefhébbe, 'ten is niet dan omdat
Ceji;jfe u bemint, foo feker is't, dat Cefo.
me voile macht heeft over mijn herte. U
hert, antwoorde Ce/on/e . is foo gewoon van
genegentheit tc veranderen,dut, dewijle gymy
heden bemint, 'tby naar feker is , dat gy mymorgen niet meer fult beminnen. H.i ! Me-
irrou, hernam hy, houd my niet langer voor
dien onftantvaftigen ,van welken gy foo vele
dingen hebtgehoort.die u miflchien een weynig
kluchtig gedacht hebben, want ik ben foo ver-
fcheyden van die ik geweeft ben , dat ik my felve
niet meer kenne. Terwijle TurMttj alfoo fprak
fchikren ik dat kranfken van bloemen om hc:
Cefoff/e op *r hooft te fetten, dogfe wildeniet,
waerom Tw jcuj heel blijde was. Sijne vreugt
duurde echter niet lange: want alfoo C^r/S;/.^ niet
hegeerde, dat hy*er voordeel uyt trok, fey-
defe fekere dingen , 'r welck hem deden begrij-
pen, datfc Perjandervdtx. qualikgefinthadde , ea

dat'
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B 1 11. BOEK.
HBj^atte dit bedrog veel eer aenflig als een en-
P'.^^el Ipel van fijnen geell, dan als een voorne-

men om'er te beruygen dar hy was vcrliefr.

Eindelick, feydele regens Turms, \ gcne.
PerftftderUeek gedaen, belchouw ik met 'cfel-

ve gemoer , waer mede ik 't gene gy fegr huo-
re. Ha IMe-vrou, hernzm Ttir^us^ hoewel'er
gelijkheit is tuUchen de finlikhcit van Pojhft.
der en de mijne , handelt ons , des befweer ik u,
niet gelijkelik. 'kSal u verder handelen gelijk

gy verdient, hernamfe^en om met u te begin-
nen, laet ons niet meer Ipreken van uwe ge-
waende liefde , want Ik zoude niet gecrne heb-
ben , dat gy my t'eenigen dage inde ry van uwe
oude mcellerHen fteldedet. Ly, met verlof, Me-
vrou, antwoorde hy, gedoogd alleen mijn nieu-
we finlikheit te wefen, en ik fal u belooven noyt
g^en andere te hebben. Schoon gy Perjandcr

waert , hernam ik , foo en zoud gy niet konnea
feggen,dan 'tgene gy fegt. PcrJMer is langer

. jf) niet als cenen trouwloofen, antwoorde hy , 'ea^

ik ben ftantvaftig geworden. Maer foo Perjan^
der onrrouw is , hervatte CeJoHte, fegt gy dat hy'c

om mijnent wil is; diesgelooveik niet hetfeer
t'uwcn voordeel zy, hem in mijne tcgenwoor-
digheitfoodanigenlakopte leggen. Maer, Mc-
vrou, Iiernam hy, indien het PerjMtdcrvooTdee-
lig is ,om uwcnt wil onftantvaft ig te zijn gewor-
den, verdien ik ganfchgeenc lof om de felvere-
den ftantvaftig gewordê zijndc.'rls noch foo on-
langs , dat gy gelooft niet meer onftanrvaftig te-

zijn , antwüordefe , dat fchoon gy het ftont te

worden , gy my ten minften noch vijfo ffes uren
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370 C L E L ï E,
moft beminnen. Ha ! Me-vrou , hernam hy

,(

*k lal u rot mijnen laerften Ihik beminnen ;i

*k zoude feer droef zijn , dar uwe door foo
naby ware, anrwoordeie, al was 'c maer ora
te voldoen de nieufgierigheit die 'k heb otn
te weten in wiens handen u herr vallen fal,
als het uyt de mijne raekr, foo 'r waer zy , dac
liet 'er in is, want, met waerheir, 'k weet
niec al te wel of ik 't hebbe. Ha! Me-vrou,
riep Turnus, gy zijt feer onrechrveerdig , be-
fpotrende foo wreedeiik een man, die u
*tgrootfte flacht-ofFer doet, dar noyt eenig
ander minnaer gedaen heeft. Oprechrelik"^
hcrnamfe al lacchende, 'k meen,, indien gy
al uwe meefterffen wcl had opgerekenr, gy'er
foo vele zoud vinden, als men tot een flacht-
ofFer van hondert noodig heefr. Met wy dus
ftonden, quam Perfmdcr die niet en dacht dat
CefoHtc de pert aen haer gefpeelt noch had
ontdekt. Maer toen hy intredende de kroon
half ontdaen fag, merkre hy wel dar fijne lift

ontdekt was. ^t Is foo , hy wiert *et noch bé-

ter jgewaer, door 't gene Cefonie hem feyde:

wanrfe fag hem naeulicx, ofte defe fchoone
dochter een blos krijgende» nam *t woort, en
feyde, gy zijt wel ftout my re komen befoe-
ken, naer my bedrogen te hebben , gelijk gy
hebt gedaen. Ah! Me-vrou, anrwoordehy,
mijne bedriegery is niet te wei gelukt^ dewijl

gy'er u af beklaegt: en ik geloof niet dat die

verborgene kracht, welke men fegt dat Jupi-
ter 't gout gaf, toen hy dien kofteliken regen
verfierde, die hem gelukkig maekte, groore

wer-
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IIL BOEK. i7i
werking heeft, dewijl ik u om foo geringen
fake regens my vergramt vinde. Indien ikfe

had bedrogen, gelijk gy^ anrwoorde Titrni^Sy

*k zoude 'c nier leer vrenir vinden datf'er be-

klaegde: 'r Is feker^ voegde ik 'er by, dat

men nier geerne bedrogen is; inaer immers ,

^k ben blijde dat men 'c Cejofne heeft gedaen^
om 'er te leeren, dar men fich noyt moet be-

oemcn \ niet te konnen worden^ gelijkfe

ifteren dede. En voorrs, om nier te liegen,

eyde roen Ctfortic ^ 'k geloove foo weynig aen

die ydele krachr van ^cgour ^dar ik niet vreefe

Perjander ^ om de gift die hy niy heeft gedaen^
e veel re beminnen. Ey ! Me-vrou , anrwoor-

de Turnus^ indien hy u niet dan dir gouden
hoepje had gegeven, 'k zoude hem niet feer

vreefen : maer uyr fijn hert en *t mijne, vreefe

ik groorclicx, dat 't fijne gekoren zy. Naer
dar ik fie, hernam Perfandcr ^ hebt gy Ccjonit

vele dingen gefeyt: 'kverfekeru, dat hy'er •

my meer als de helfr re veel heeft gefeyt , ant-

woordefe, en dat ik de waerheir fijner woor- ^

den foo weynig bevroede, dar ik ganfch niets

geloove van^r gene hy foo ftourelik heefr uyr-

geboefemt. Hoe, Me-vrou, hernam fchich-

relik TttrHus ^ gy en gelooft niet dar PerJ.n^dcr

en ik u foo feer beminnen > dar wy den ande-

ren aireede beginnen een weynig min lief te

hebben? Ha! Tumus, hervarte Perflindcr mee
*er veerr, gy zijr vry edelmoediger als ik^

wanr ik beken onbequaem te zijn om de lief-

de van eenen Tegen-vryer t*onrdekken . de
mijne ontdekkende. In ernft, feyde roen
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171 C L E L I F,
CeJoMif. 'k geloof dar gy beyde finneloos zijr.
Oprechrelik, hernam ik. 'k vindc dele voor-
val foo geiicuglik, dat ik u veroordeele, al
\ overige van den dag jok re verflraen.
*k Moet 'et wel verflaen, anrwoorde Cefome^
ofte recht moeyelik worden regens de 'twee
mannen, die ik op de werelt meeft achte.
Ey! raec verlof, Me-vrou, antwoorde Perjlvu
der, worr niet moeyelik, en fonder de dingen
te diep t ondertaften

. gedoogt, de wijle r«r.
9JUS u foo veel heeft gefeyt, dat ik ook op
mijn beurt fpreke. Op dar gy'er u niet in
bedriegt, hernam Tunms , 'k heb van uwe oe-
negentheit niet gepraet, dan om gelegentheic
te vmden, van de mijne te fpreken. VVat'er
van zy ,feyde Cr>7/V, 'k verfekeru, dar ik niet
geloove.dan'f geen ik behoor te gelooven,ea
dat ik niet cn denk, als \ geen ik behoor te
denken: want eindelik, 't ware malligheit dchm te beelden, dat ik op een en de felven dag
twee vrienden, de getrouwigheit en d'onftant-
valHgheit hadde doen verfaken. Maer fchoon
fulcx geen gront van waerheit hadde, hernam
ik, zoude men 'r voorwaer moeten opnemen,
om alleen 'c vermaek re hebben, van een aenge-
namcn ommegang te maken. Mirs dit niet als
defcn avont duure , hernam Cefome, en dat de-
fe twee gcmeynde minnaers, morgen niet dan
mijne vrienden zijn. ftae ik her toe. Morgen
rullen wy doen'tgene wy kannen , hernam Av-
jandcr

,
dog wachtende gedoogt . dat ik u fegge.

*t geen ik niet had gedacht u heden te mogen
feggen, SegtaPtgeen u belieft, hernamfe, mits

ik



nr. BOEK. Z7Z
ik niet verplicht zy u re gelooveii, Dies aen-

,

gaende
,
hernam Turftus al hcchende, ik tart*m u uyt my niet te gelooven. Wat 'er van zy ,

hernam ik, fegt llegs 't geen gy begeerr , en^ laet 't overige aen 't bcleyt van 'r Geval, 'k Ses,-
ge dan, hernam r«;v7«/, dar, indien de fchoo-
ne Cefome niet en is d'onrechtveerdigfle Per-
foon van de werelr , fy bekennen fal , dat hare
fchoonheic noyt geen genegearheir hcefr ge-
baert, welke hare macht meer dede blijken,
dan fich onderwerpende 't hert van cenen on-
getrouwen; en ik leg in tegendeel, ant-
woord e /'^'r/Twifr, dat'er geen foo rameliken

: fchoonheit is, die 'er niet moge trachten om
'j fich 't herte van eenen ongetrouvven t'onder-
werpen, en dat de grootfte proef die Cefott'-e

oyt van 't vermogen harer bevaliigheit heefc
genoten, is, my te hebben konnen dwingen,

' om van finlikheit te veranderen. Mier, ant-
A woorde Turnus^ gy bedenkt niet 'c gene gy
' legt: inder daet, Me-vrou (vervolgde hy Cc-

• fottte aenfprekende) tuffchen defe twee dingen
is ganfch geen gelijkenis. Want eer ik u be-
gonde lief te hebben, leyde ik een genoeg-
faem vrolik leven; 'k bevont my wel bynaer
op alle plaetfen: 'k minde, alwaer ik vele be-
vallige Perfonen, dacht te beminnen : 'k had'et
geluk van niet gehaet te zijn; eu 'k zoude
milTchien, fonder verwaenrheir , hebben mo-
gen trachten, om inder daet bemint te wor-
den, indien ik'er eene hertelik hadde konnen
beminnen, 't Vermaek van mijn leven wierc
.door geeuerley ougerullheit geftoort; 'k was
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nier minne-nijdig; 'k hadde geen ongeftuytne
finlikheden; 'k begeerde geen dingen ^ als die
licht waren te bekomen, en ik leetde einde-
lik foo foefjes, dat ik ganfch geen trek kon-
de hebben om van leven te veranderen. On-
dertuflchen, niet tegenftaende dele foetigheit,

en dele aongeborene onftantvaftigheir , heb ik

liever alle die geruite vennaeklikheden wülen
verlaken, en drie ofte vier meelt erlTen, van
dewelke ik nietqualik wierf bejegenr, willen
verlaren, om 'er maer een te beminnen, die

iiiy millchien qualik bejegenen fal. Dog , voor
PerJanUer^ voegde hy 'er by , 'k verwonder my
niet feer, indien hy van leven heeft willen

veranderen: want eerftelik, de liefde hadde
hem verblint, en hy was geduurig ongeluk-
kig. Soo dat, om na reden re (preken,
*c hem foo voordeelig is van plaets te zijn ver-

andert, dat ik niet geloove, dat gy*er aen
hem feer om behoeft verplicht te wefen. Om
t'antwoorden op 't gene gy tegens my legt,

hernam PerjU^ ier , moet ik u tegenfpreken,

*t welk niet feer fwaer vallen fal. Want, ge-

lijk ik aireede heb gefeyt , vervolgde hy Cefo*

we aenfprekende, *t is eenen onlïantvaflrigen

foo natuurlik van genegentheit te verande-

ren, dat men fich veel eer moet verwonde-
ren , van dat Turnus u foo lang heett konnen
ilen, fonder u re beminnen, dan over dat hy
XL rechtevoort bemint. En wat belangt die

gerufte vermaeklikheden, daer hy foo op
lloft, hy behoorde fich te fchamen daer af te

fpreken, dewijl het feker is, dar de liefde

noyc
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Boyt geene diergelijke hecfr gegeven ; en dat

*t gene hy gevoelt heeft, flegs mag genoemt

werden, een dertele teederheir, indien 'r ge-

oorlofc is alfoo te fpreken. Dies is'ec niet

feervremr, Me-vrou, dat een man, gewoon

vcrfcheyde ichoone tefFens te beminnen, be-

fluyt re beginnen u op uwe beurt te vryen,

dewijl e gy alleen meerder bevalligheit hebt,
j

dan die alle t'famen , welke hy oyt gevrijt \

heeft. Maer voor my, Me-vrou, 'k doe vry

een ongemeender iake. Ik beken ,
vervolgde

hy, dat mijne liefde is blint geweeft, dat ik

heb bemint 't gene niet beminneh'k was ^ en

dat ik niet behoorde te beminnen: dog gelijk

, gy ongetwijftelr hebt hooren leggen, dierge-

lijke dwalingen zijn meer t*onrfchuldigen

,

dan alle andere, mits het oordeel op *t eerfte

©ogenblik, dat men verheft wort niet langer

vry zijnde *t onbillik ware rebegecren, dat

een minnaer, foo wel als andere, van lijn

meefterfle konde oordeelen. 'k Ben echter

noyt foo verblint geweeft ofte ik heb wel ge-

merkt, felfa toen ik u niet beminde, dat gy
die ik beminde duyientmael overtrefte ; *k be-

lijde felfs, dat ik niet wiert bemint, en dat

ik al de imerten van de liefde kende, 'k Hou-

de echter ten felven tijde ftaende, dat eenea

ongelukkigen, en re gelijk ftantvaftigen min-

naer. foo befwaerlik als yemant ter werelt,

in een nieuwe liefde kan verftrikt worden:

want het valt ongetwijffelt heel moeyelik te-

gens fijn eygene ervjrentheit aen te gaen, en

fchielik van d'eene liefde tot d'andere over te

tre-
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Zr >' K Dies befluyli-kil

doe
^^^'"''^"de een vry ongemecner^au !

CeM^e, kbev.nde niet datgy beyde vergroot. 1

t ''u '""l' l"""'"
bemint .ny! om dat hvn„fl-ch,en heeft belooft alles te Veminnen e^

foVrén'"^'
">'^"^^ genegen zij,

den vJn
ƒ

''f
• "'«kennende bemint WO -

•t eUe-! r'l
8y>'8'"'^e, gy wilt fien ofte gy

eenit p/r '''^L'
^'^^ Sy't "uit worden va»eemg Perfoon.die fuwen voordeele doe mer-en dat, nidien gy 'c „iet zijt geweeft, 'tveeleerfchorte aen de kennis vin die gy bemfn-det, a s aen uwe verdiende. Hierom W„d iku beyde feer gelukkig, dat ik u feggen nier inernft neme

:
want milTchien zoud 'er fich d'een

t. felfl r " ^1 bevinden, en fchoon

k vl S!,
' " Ixyftercn, zoude>k vry bereurert z,jn, inW een te kiefen, wiens

g negentheit ik Wilde dulden, en'erh;™ be-wijfea van eyfchen. Hoe. Me-vrou. gy zoud
2" H^'ÏÏ"' dutten. hernam^Ly.,,-

Z(3''v deder r«.,«. hy. gy zoudde faek konnen i_n twijffel trekken /vJor my.hernam .k, my dunkt dar ik foo beteurertnietzoude wefen
:
wel wat zoud gy doen . antwoor-de Cjy5.,v/ k zoude begeeren,1hernam ik.datfemy beyde langen tijr dienden, fonder vets te

d dT' '^V^ '"^"^^^ verfekert^ijn.

was geworden, en dat den (tantvaftigen f.jn
.iwjimg ganlclt «n gaer had vergeren.

Maer
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III. B O E K. 377
Maer onderwijle zoude Ikfe forgvuldelik gade
flaen, en indien ikfe beyde even ftanivaftig

vanr, zoude ik kiefen die my beft behaegde.
*k Zoude het milTchien niet maken als gy,
antwoorde Cejome , want indien ik defe keur
doen moft, zoude ik Iciefen ^e meeft verheft
was. Hal Me-vrou, hernam PerjMer, hoe
gelukkig fal ik zijn, indien gy 't foo klaert.

Ha! bevallige CeJoM/e, hoe vernoegt fal ik
wefen, hernam Turms y indien gy doet't gene

gy fegt ! Inder daet voegde hy'er by, 'c paft

een man wel, die miflchien niet meer dan eens
in al fijn leven gevrijr heeft, fich te beroemen ,

dat hy beter kan minnen als een ander. Jae,
jae hernam koeltjes Pcrjhfider/ikomt
een ftijffinnig man toe, wel te konncn min-
nen ; maer 'r en voegt geen onftantvaftigen ,

flegs te fpreken van getrouw te zijn. Den tijt

fal u leeren, waertoe ik bequaem ben» ant-
woorde V^r»///, endentijr, en de liefde, ful-

len de fchoone Cejome leeren , dat een man die
ftantvaftelik kondc beminnen, die niet be-
minnelik was, haer eeuwelik met foo vele
eerbied als genegenrheit fal wefen aen te bid-
den. Wat 'er van zy , hernam Cefonte op-
ftaendej 't is genoeg regens fijn gevoelen ge-
fproken; 'k bid u iaet ons weder worden
*t gene wy zijn, en weeft altijt mijne vrien-
den

. indien gy begeert dat ik alrijt uwe vrien-
dinne blijf. lader waerheir , (hernam ik Tur.
ftus en Perjaptdcr aenfiende) 't is jammer dat

gy nier veel eer op my. dan op Cefome ver-

heft zijt, wantik vinde defe voorval foo byfon-
der

.
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pS C E L L f E,
der, dat ik groot geneugr zoude fcheppen } i
die te doen duuren. 'k Verfeker u vriendeliH
Pfors^a hernam PcrMr, dat hy ran mijne
zi3de almijn leren fal duuren, fonderdar»e
de fchoone Cefc^re fich mede moeye. Hitna feyde noch yet. vvaer op Ccfoni,hun verbood re fpreken, en weg joeg , hem
felfs vry ernftelikfeggende. V hun 's anderen
daegs niet geoorlofr zoude zijn , haer van
d.ergehjke malligheden te fpreken. En inder
cuet. /'^;y^;/^^rnoch Tunws vorderden eeni-
gen rijr niet met allen

, en hy die Cejè^fe'toout
had doen aennemen, wiert niet beter ont-
liaelt als een ander. Onderrunfchen verearen
defe twee vrienden niets van 'r gene Cc/c^:,
mocht behagen, en van al 'r gene haer vaa
hunne genegenrheit mocht verfekeren: want
:i^r„us had langer geen vermaek op eeniee
andere plaets als by haer; al fijne oude met
IterlTen waren hem onverfchiilende; hy be-
minde felfs niemant als de vriendinnen van de-
1 erioon die hy beminde. Pcrfiwder van fijne
kant, hcp Cejome ook geduurig na; hy be-
locht de Perfoon die hy had bemint o^nfch
niet meer, en hy dede al wat hy konde, om
theit van dele bevallige dochter te bewegen:
niaer t^iijnen ongeluk, en miQchien ook tot
dat van C /;, /,, dede 'r Geval aen Tw-ms voor-
komen honderr gelegenrheden, om fijn mce-
Iterfle dienfl te doen. En alfoo hy yet vierigs
en aendringent in den geell heeft, fchoon hv
anderfins rraeg is, dede hy haer alle defe ver-
icheyde dienllen foo bevallig, dat Cejomc

quam
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km. B O E K.
am te gelooren, hyfc meer beminde als

Pe ^nder^ tot wien ly gewiflelik meer gcne-
genrheit hadde. Niet, ofre PofanAn en dede
duyfent dingen omfe te vermaken, en om
haer re behagen . Too datfe reden had te den-
ken, hy'er de Telve goede phcaten als Twms
zoude hebben beweTen, indien hem de gele-
heir ware voorgekomen ; m.ier immers het
belietde 't Geval niet hem die te gunnen, jae
Tut'>iuj had dit voordeel boven hem , van Ce-
foHte in vele gewichrige onrmocringen ver-
plicht te hebben, en op eene wijie om*er te
doen gclooven, hy meer verlieft was, dan

5 yemanr oyc geu-eeft hadde. Boven dien. al-

( lbo Erfilt.i hadde deel gehadt aen eenige der
^ ^ goede dienden hare dochrer bewefcn, en dat

> de iwier van fijnen geeft met de ünlikheit van
Ji die Peribon beter over een quam , had hv de
- Moeder van CefoMte op fijn zijde. Niet datfe
Pcgander niet uyrermaren achre ; dog haer
inbeeldende datfe veel lichter volkomen
meellerfle zoude worden van de wil van
TuYKuSy als van den fijnen, wasfe meer ge-
negen hem hare dochter te geven: en ora
de waerheit te leggen, fy zoude liever een

' foon gehadt hebben gelijk PerJaKd:r , dan
als TurKus ; dogfe had liever een fwager
gelijk Twaiis^ dan als PerfanHer. Voor
Ccfoft'te fy beminde i'ekerlik meer den laet-

ften: dog mirs fy gelooide van den ande-
ren vieriger bemint te worden; dwong 'er

ftaer verilanr, ofte veel eer hare dwaling,
om hare genegentheit te buygen, door de

8«-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



g8o C L E L I E,
gedachte dat 'et veel foeter was bemint te.
worden, als te beminnen. Voor my, de-

j

wijlfe beyde mijne vrienden waren, vond ikmy fomtijts heel beteutert: maer ten laetften
CeJoKje mijne vriendin zijnde , eer fy mijne
vrienden waren, aenmerkte ik niet als haer
belang: foo dat ik naer de fake wel ondertaft
te hebben, de zijde van Perjander koos:
^k feyde felf tegens Turmts , dat, indien Ct-
jome my raet vraegde, 'k haer zoude feggen,
ik geloofde fy gelukkiger zoude zijn in Per.
fa^dery dan in hem te trouwen. En inder
daet, eenige dagen daer na, defe dochter
wordende gedrongen door Erfija, om een
emdelik befluyt te nemen, verfochtfe mijn
gevoelen. 'k Wilt dat. al-hoe-welfe defe
twee minnaers met gelijke beleeftheit ont-
haelde, fy Perfamier meed beminde, hierom
rade ikfe hem voor fijnen Tegen-vryer te
ftellen. Ha! Plotma y feydefe, Tmms be-
mint my gewilTelik meer als Perfander

,

fchoon ik miflchien Perfandei' een weynig
meer als Turms beminne. Maer feyde ik,
\raer aen bekent gy foo eygentlik, dat Tur-
ms u meer bemint als Perjander? want men
ftaet fomtijts foo beteutert, om fijn eygene fm-
likheit te kennen, dat ik niet weer hoe gy de
ftourigheit, hebt om foo volkomelik van ÉÊÊM
eens anders te oordeelen. De dienden die VH
TurftKs u heeft gedaen te willen in rekening
brengen, als dingen die Perfandcr moeten
deeren, kan ik niet verdragen: dewijl hy,
immers, indien 't Geval hem de felve ge- ' -

Ic.
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III. BOEK.
Ifgcniheden had gegeven, de fe!ve dingen
zoude gedaen hebben, 'k Geloove het, her-
nam Cf>w^, maer ten laetften, al de dien-
ften van Tmms fijn dadelike dienften. 'kSrae
het roe, fcyde ik, dog alfoo 'r alleen aen-
komr, om te weren, wie meeft op u vcrliefc

,
is, en gy bekent dar PerJ.nuUr , de felve faek,
zhTM-ms zoude gedaen hebben, dunkr my
dat gy TunjHs niet voor Pcrfander behoort
te ftellen. overmits het feker is, dat uwe
genegentheit een weynig meer ftrekt tot
den iaetllen, als tot den eerilcn. Maer gybedenkt niet, hernamfe, dat ik met u niet
geloof, dat men, om gelukkig te zijn moet
beminnen, en ik in 't tegendeel geloof dar 'et
genoeg zy, om vernoegr te w^fen, krachrig
bemint re worden. Maer waerom beelr gv u
in,feyde ik, dat PerjMr u minder liefheeft,
als Turms? Eerftelik , feydefe, 'k bevinde dat
'J urms, om mijnent wil getrou zijnde gewor-

i den, my grooter bewijs van liefde heeft gege-
i ven als Perjhuderrk bevinde felf.dat'er meer-
I der noeftheit blijkt in den eenen als in den
.anderen ; Tnrms heeft my altijt hondcrt din-

["gen te vertellen, en wanneer Per/aftdcr eeni-
» ge gelegentheit treft om my te fpreken,vint

hy my naeulicx yets te feggen, fchoon hy
uyrermare gaeo is. Ha! CV>///, feyde ik,
't jammen my , dat gy fpreekt gelijk gy doet*,
en niet merkt dat 't gene gy gelooft een ge-
brek van liefde te wefen, een onfeylbare
v rucht is van een groote genegentheit. Want
ivaer uyt kan komen de beteutcring van Per.

fa»*
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g82 C L E L I E,
Jander gemoet, als hy met u praei^, indf]

'cniet is, dat de liefde hem befit hem
dwelmt, en hem belet u aen te fpreken?
van waer komt in *t tegendeel dat u Tttn

hondert kluchjes vertelt , die u vermaki
indien 't niet komt door dien hy niet en
van foo reederen gematigheit, dat de licfi

fijn verftanr kan onrftellen ? Maer ten mij

ften. leyde ik, zoud gy niet konnen feggei

dat de briefjes van Perjander niet immers f<

verheft zijn , ais die van Turms ; want
hoe wel gy hunne briefjes niet noemt,
briefjes van vricntfchap, mogenfe echter w«

voor minne-briefjes doorgaen. Ha! voord
briefjes antwoordefe, die zijn foo bedriegci

lik, dat m*er niet op mag bouwen: want i

kennueenman,die,geduurende een lang al

wefen, aen een van mijne magen fchreef hou
derr briefjes , die alle bedenkelikc teederhei

inhielden, en men fag noyt yet foeters, nocl

liefkoofendcr. OudertulTchcn op fijn weder
komft , leefde hy met 'er, als of hy noyt, yc

foets , ofte liefkoofend aen haer had gefchrc

en. 'tGene gy my fegt, is foo kluchtig,

hernam ik, dac ik geloof gy 't hebc verfiert.j

om u gevoelen te ftijven ; want wat middel

dat een eerlik man fich felven leugenachtig

make, dewijle als hy fulks doet, d'ongefta-

digheit van fijn fmlikheir niemant ongelijk

doet, als iich felfs, en geenfins aen de ver-

diend van de lieden, regens welke dat hy on-i

geftadig is? Maer eindelik , fonder my op rei

houden met te fpreken van een faek die fel-

dei

I; t
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II r. BOEK.
dtn "gebeurt, bekent dat PerfaMcier immers foo
reederlik Tchrijft als Turms^ en gedoogd, dat

ik u van dele waerheit datelik overtuyge, re-

gens een iefende de briefjes die gy van hun
hebr. Alfoo ik 'er by geval twee in mijne
fak heb, hernamfe, i'ai 't my licht vallen u te

vernoegen : en inder dact , haer by 'r woort
vattende» gatfe my een briefje dat Tttrmf
haer voor twee dagen had gefchreven , in'c

Welk ik vant defe woorden.

T U R N U S

aen de fchoone

C E S O N I E.

l^dicH gy , Me-vrou^gifleren avont acn my nut
tn dacht y ben tl^ongelnk^g : want jl^ dacht noyt

foo feer om en il^ dacht >r noyt om met JUlken
tecderheit. U te feggen wat mijne gedachten voa^

ren , z^oude my hcfvoaerlik^ vallen , maerfe cjuamcH

emdelikaltijt daer op uyt^dat gy z,tjt d\ienbtddei/l^

fieperjbon van de voereit^ en dat tk^dengelul^gften

van alle menjchen Zfinde roejen, wdten gy my de

gnnfl deed van te gedoogen p dat tk^ mocht feggen

^tgene my op V herte leyt. Snit gy , Me-vrou , ti

altijt kanten tegens V gelnk^ van een man dte u
aenbid^ en dte niemant als u w/I aenbtdden? fegt

V/ my^ met verlof^ voant foo /i^ dte hoop verlies^

Tonde V my centgfins troofithk^ ttjn , V leven ft

rcrliefen.

Wel feyde, Cefonie^ vind gy dit briefje foo

[koel? als ik dat van Perfandcr gefien hcb^

//• Deel. Rr her-
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^84 C L E L r E,
hernam ik » fal ik u leggen, 'r gene my duni
van dat van Tarftus , en het datciik op do(
de, lus ik'cr in defe woorden.

PERSANDER '

Acn de ziel-verrukkendc

C E S O N 1 E.

V onemdeiil^le bemmneH, MerroUy u niet t
pen , van u geen tijding te krijgen ^ uvo\r geen v,u

tnj te geiden , u een al te grooten jiraffe^ en my on-

^ogchk^langer te verdragen, U wreef verhod belet,

te mj gtfleren, tt mijn ongeval tefchrijvcn, en, i

-neet met wat belacchelike imrfichughe'tt ^ te gacn
daer gj waert ; maer /l^ dacht ten mmffen alt ij

t

4ien H, en /'^ was ^ om de roaerheit te feggcn, op

geene van de plaetjc dacr il^ xvas, fMijnen onge^

Inlii, i^celde mj in, ^at gy niet van gclijkfu

hebt gedaen , dat den ramfjal/gen Pcrfander h
wet eens door V hioft is gewtaejt ^ 'ten zy de geit"

gent heit en V welvoegen u verpixhteden van hem
tcfpreken» en emdeltkji dat gy hem, in"t ao:-

gename gefelfchap daer gy tvaert, mets hai tt

jeggev. Laetyt my rveten^ goddeLke Cefonie,
des befwcere ik^ u , want al-hoe-rvel /l^ tt meer als

mijn Jèlven, allerhande genoegen cn vrengdt

toevcenfchy x.0Hie my de doot felve foet zijn^ in^

dien gy fonder my geen recht vermaek^ kond heb-

ten , gelijke fondcr u , geen \an , ofte begeer tt

hebben.

Wel, feyde ik, op mijne beurt, vind gy
<lit briefje niet foo r^eder, als 't ander; maer ^

fchoon
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lU. BOEK. 385:
fchoon ik 't fulcx vond, antwoordefe, valt

daer uyt nier te bcHuyren ; want 'c is fcker,

dat 7 itnius my vieriger bemint, als Perjan.

der. En ik in 't tegendeel, hernam ik^ gc-
loove, dat Perfattder u füo feer bemint, als

men kan beminnen: 'kgeloove Iclfs, dar gy
Perfaitder een weynig meer bemint ais Tar-
nas ; en gy derhalven een groore misÜag
zoud begaen, indien gy Turttits boven Per-

^ fander fteide. Want is 't niet waer, dat men
• geen groorer verftant hebben kan , als hy
' heeft, dat hy vrolik, aengenaem, en befadigc

i van geeft is> dat gy hem acht, meer dan al de
mans van uwe kennis; en dar "er inder daet

geen eerliker man in dc werelt is, als hy?
*k Beken 'et, feydefe , maer alfoo my in *t

hooft leyt, dat, indien ik'em trouwde, ik

hem meerder zoude beminnen j als hy my,
en dat ik in 't tegendeel geloof, dat Turmts

my meer bemint > dan ik hem fal beminnen,
en als Perfander my bemint, heb ik befloreii

niet te wederftaen't gebod mijner Moeder vaa
TnrnHs voor Perfander te ftellen. Maer Erftda,

[
feyde ik, doet defe keur uyt ftaets-kunde, ge-

' lijk gy'em doet uyt grilligheir, ondertuflchen
c voorleg ik u, dat gy'er btyde in fult bedrogen

zijn. Maer, hernamfeeen blos krijgende, zoude
s-n Twms uytgenomen Pcrfander^ ibnder een 00-

genblik bedenkens, niet weerdig zijn, uyt al

d'aenfienlike Heden van Ardea gekofente wer-

den? 'k Sra het toe, hernam ik. maer met al

i^iijne gaeuwigheit,al fijn verdienft, al fijne be-

alligheit, ja felf« al fijne goetheic, zoude ik

Rr 2 niet
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j86 C L E L I E,
nier willen trouwen , eenen nieulings vera
derden ongelladigen : want, om de wae
heit te feggen , gy zijt uwe overwinninil
fchuldig aen fijne ongeftadigheit. Hier nad/
feyde ik noch hondert dingen regens Cejottim

en ik fprakfe echter te vergeefs, dewijle f i

dacht, dat de genegentheit , diefe Perjande ^

toedroeg, haer, in dienfe hem trouwde, zou
de ongelukkig maken, en dat hy*er niet ge
noeg beminde ; en TutMUJ hadde haer doo
duyfent liefkooferijrjes , en door de wefent
like dienften, tot welke 't geval hem gele
gentheit had verfchafc, omfe haer te bewij
fen, de grootheit fijner liefde foo wel inge
boefemt, darfe inder daet geloofde van hen
vry meerder, bemint te zijn , als van Perfandcr

in wie fy echter niet vont om te berifpen, er

die in't tegendeel duyfent verplichtende din-
gen voor'er gedaen hadde. Dus Erflta>
die ongetwijffelt wenfchte datfe liever Tww/^j

trouwde , als PerfamUr , haer dringende
te befluyten, en'er betuygt hebbende, 't haer
aengenaem zoude zijn , datfe haer voegde
naer 'c voornemen datfe had vanfe aen Tar-

ftHs te hefteden , beraemde fy 't metter
vlucht, en geloovende fich te geven aettir

den meeft verliefden boodfchapte fy felfii ii'

aen Perjander defe droevige tijding, Want,?i:

als hy eens by 'er was, en dat hyfe koe^i.i^^

der fag dan naer gewoonte , vraegde hy 'erf

na d'oorfaek, diefe hem» fonder veel fpelsfr

te maken, feyde. Met verlof, feydefe ,

naer hem te hebben bericht 't eebod dat
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IH. B O E K. g87
r/sl/a haer had gedacn , quift geen rijt

met niy onnutte klachten te doen , en
bedenkt alleen dat gy , noch een mijner

vrienden kont zijn, indien gy wilt: Ha!
JMe-vrou, leydehy, foo gy mijne liefde niet

moogt verdragen, begeer ik uwe vrientfchap

i^'fj niet: maer, Me-vrou, voegde hy'erby, gedenkt
u u niet langer, gefeyt te hebben, dat gy meer

zoud fien op de liefde, dan op alle dingen,
cii dat gy u veel eer aen den meell verliefden >

als aen den beminnelikften zoud geven, Hier-

om is'z, antwoord efe, dat ik uwe verdiend

miirchien eenige onbillikheit aendoc ; neen ,

neen Me-vrou , hernam hy , vermomt de
waerheit niet ; bekent dat gy verandert zijc

van gevoelen, en dat gy in plaets van u te ge-

ven aen die u meeft bemint , gy u Üegs geeft aen

die gy liefft hebt. OnderruÜchen vervolgde

hy^ om u een fecr groot bewijs van liefde te

geven, verklaer ik u, dat foo ik dachce^ dat

Tnrpius u alleenig fijn leven lang konde be-

minnen g^lijl^ hy u tegenwoordig bemint, ik

mijn ongeluk zoude verdragen, funder u te

befchuldigen, fchoon ik wel weet, dat ik u-

duyfentmael meer bemin als hy* Maer, Me-
vrou, alfoo ik hem wonderwel kenne, voorfeg

ik u, dat foo haeft gy hem hebt gelukkig ge-

maekt, gy beginnen fult ellendig te wefen.

Niet dat Turnus niet goet en dcugdclik

zy^ maer ik mistrouw hem mer al d'edeU
moedigheit fijner ziele > de liefde in fijn

hert te konnen behouden > foo haeft hy
niets meer heeft te hopen, 'k Durve fclf

4
ft
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C L E L I E, ^

ftoutelik feggen, Me-vrou. dat gy my c

ftantvaiiighcic van Turms ten deete fchuldjl
zijt, en 'cis leker, dar, indien ik fijnen TC,
gen-vryer niet ware geween:, hy u mindt;
zoude bemint hebben , en alreede van fu
liktieit verandert zijn : want, om niet te lit

gen, de naer-yver heeft fijne liefde vermeei
dert, en hy is weynig min belall geweeft or
fijnen vrient t'overtreften , als om fijne mee
llerfTe t'overwinnen ; maer foo haeft: gy hen
lbo verre gebracht hebr^, dat hy niets mee
heeft re vreefen, noch te hopen, fult g^
bevinden, dat van eenen minnaer die gy ge-

looft ftanrvadigte zijn, gy niet fulr behou-
den als eenen rrouwloofen man. 'k Weet
wel, dat Turmis u dienften heefr gedaen,
die 'k u niet heb konnen bewijfen : maeti
Me-vrou, heb ik yets konnen doen, dat ik
niet gedaen hebbe; en kond gy my van ee-
nige ongehoorfaemheit befchuldigen. Neen .

antwoordcfe, maer ik geloof foo vaftclik

,

dat Turnus my krachtiger bemint als gy.
dat ik noyr van finlikheit kan veranderen,
't en zy hy 'er my toe dwinge : der-

halven verquift geen tijc met qualik vao
hem te fpreken. Aengaende fijn verdiend*
Me-vrou, hernam hy, ftae ik toe al *t gene

gy t'fijnen voordeele kond bedenken, maer
belangende fijne genegentheit , lult gy my
roelaren u re feggen , dat gyfe niet wel
kent : want eindelik , Tur-^us is niet dan
eenen verkleeden onftantvaftigen. 'k Be-

fchuldige hem ccliter niet , dat hy u vry-

4
i.
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Iir. B O E K. 389
willig bedriegt, in tegendeel verfekcr ik
u, dat hyfich felven bedriegt, en dat hy ge-
looft, dat hy u altijt fal beminnen, gelijk

hy nu doet. Dog den tijt fal u leeren

,

indien gy van finlikheit niet verandert

,

dut hy van geert: niet is verandert : en gy
fult in 't tegendeel fien , dat den rampfali-
gen Perfander , u een ftantvaftigheic lal

toedragen, die hem al de wcrelt , jae die
hy fich felven fal verwijten : v/ant ik voel
wel, dat, hoe onrechtveerdig gy ook zijt,.

ik u eeuwelik fal beminnen. Hier na fcyde
Perfander tegen Cefome noch duyfent bc-

weeggelike dingen : ma er fy hadde de
voorflag van hare moeder alrecde rocge-
ftaen ; enfe wift ook dat 'et Erflia , Trnmts
had laren weten. Dus , foiidcr haer te la»

ten omfetten, badfe Perfander alleen, fij-

nen vrient wegen de keur diefe dede , geen
quaet te gunnen. Maer , Me vrou, feyde
hy, belooft my ten minlten , dat, indien
de lieide van Turms overgaet , en dat dc
mijne onaengefien al uwe onrechtvcerdig-
heir, ftant hout', gy my fult toelaten 't u
tc verwijten. Soo fulcx gebeurde , ant-
woordcfe , zoude ik foo wel verdienen gy
*t my dedet , dat ik geen groore fwarigheic
vinde u*t toe te laten om'et my te doen. Toen
dede Perfander noch eens fijn uyrterrtre

beft op 'tgemoet van CefoMie
,
dog hy dede't

te vergeefs : want defe dochter aenhoor-
de al 'r gene haer PerJltHdcr feyde, als een
werking van dc grootheit fijns verltants

I
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390 C L E L I E,
veel eer als van de groorheit fijner liefde: e
Tarms had door duyfent üefkooferijtjes, dicfc
men niet zoude konnen uyrdrukken

, hactj
foo wel ingeboefemt, hy 'er krachtig bemin;^
de

, darPer ganfch niet aen twijfFelde : foc
dar, hoewelfe /'^^y^ï^/.Vfr on eindelik achte, (\

vaft bleef by 'er voornemen. Onderruflcher
mag men feggcn , dat Perfander eliendigei
was, dan Turms gelukkig; fchoon hy fijn
geluk in *t eerft feer groot vont. Voor my
*k was foo geftoort op Cefome , dat ik niet
cn dede alsfe beknorren over hare onrccht-
reerdigheit

: ielf fonder het voor Turnui te
verfwijgen. In \ tegendeel wilde ik hem
eens inboefemen Ccfonie aen fijnen vrient te
laten ; maer alfoo de wederftant hem rer-
grlmde, fag ik fijne hertstocht, door 't geen
ik hem feyde, toenemen. Hierom dacht ik
niet meer , als aen té* verhinderen dat dcfe

.

twee vriendenniet mochten overhoop raken, 1

cn 'r lukte my inder daet foo wel, dat,
fchoon Perfander bekoort wiert , om in ge-

\

breke te blijven van \ gene hy Turms in 't

begin van hunne vryery had belooft, ik
hem verplichte om te verdragen een onge-
luk , waer roe geen raet was , fonder yet
geweldigs t'ondernemen ; maer 't feldfaem-
fte was y dat Twnus , drie dagen getrouwt
zijnde, Perfander * die van droefheit fiek te

bedde lag , quam befoeken , en hem , om
t*aenhouden fijner vrientfchap re verwerven,

de teederfire dingen van de werelt feyde;

felf daer by voegende , dat het befitten van

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



L UT. B* Ö E K,
Wkfinie hem al re dier ftaen zoude , indien
1 -t hem fijne genegenrheit koftede. Ha! r«r-
I riep PerfaMder ^ ware ik in uwe plaett
geweeft , 'k zoude niet feggen . 'z gene gy
fegr ; want voor my 'k verkiaer u , dat ik
al uwe vrientfchap roor'de genegenrheit
van Cefome zoude geven. Hier op verlach-
te Tttrms noch , en in plaets van hem fcherp
t'antwoorden , omhelfde hy Perfanda- lbo
vriendelik , dat hy niet en wift wat t'ant-

woorden ; want hy bad hem , dat hy hem
naer gewoonte wilde komen befoeken, hy
verfekerde hem , dat hy niet yvcrfuchtig
zoude wefen , dar hy wift dat (ijn huysvrou
hem uyrermateu achte, ea dat hy hem fij*

ne vrieiitfchap beloofde. Alaer hoe hy
meerder fprak , hoe de fpijt van PerfanUer

meer toenam. Hy antwoorde hem echter
heel wijfelik , en (onder 't gene hy hem voor
hield toe te ftaen ofte te weygeren , mits
hy inder daet niet wift , ofre hy 't behoor-
de aen te nemen, of te weygeren, foo fecr

onrroerde de liefde fijn herte : waer na hy
hem, fonder groote onbelceftheir, maer ook
fonder eenrg teeken van vrienrtchap , liet

gaen. Ondertuffchen fcheen CejoMte ver-

noegt, hoe welfc in de gront hares herren
was gerackt door de fiekte van Perfindtr,

die foo gevaerlik wierd, dat hy 'er af meen-
de te fterren. Dog hy genas 'er eindelik
f , fonder van de drifr fijner ziele te ge-
lefen. In *t tegendeel fy wiert foo krach-
tig, dat hy, niet konnende bcfluyten, Cch

Rr 5 van
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J9« C L E L I E
van t gelicht van Cefö;ff€ te berooven , vooi
nam dat van fijnen Tegen-vryer te dulden
en aen te veerden de voorflag die Titrmi
hem had gedaen van vrienden te biijvcE

Hy ging hem dan befoeken, en Turms onti

fing hem leer bhjdelik: hy leyde hem felf

in de kamer van CefontCy Tonder dati'e wier
gewaerfchout , en badfe te willen dat h^

haer als fijnen vrient befocht : in vervolg
van 't welke , hy , hebbende Perfander in ee
ncn hof gebracht , beftont hem te feg-

gen, dat hy had voorgenomen een reys tc

doen. In 't eerfl: geloofde Perfander dat hy
cenige dringende reden had , dieper hem
toe verplichte , niet konnende begrijpen^
dat een man, die Cefon/c als den verliefllea

had gekofen , behoorde te droomen , om,
fonder noorfakelikheit , een verre reys tc

doen , een maent naer dat hy met 'er ge-

trouwt was. Hy vracgde hem dan, oPcr
eenige faek was , die hem tot dit befluyc

verplichte: geenfins, hernam Turmj ^ maer
om niet te liegen , 'k ben over lang gefint

gewceft te gaen rcyfen ; Hierom, dewijJc

my rechtevoort niets binnen Ardea houd»
en dat ik niet meer vreefe, dat gy^geduu-
rende mijn afwefen, Cefome my fulr ontne-

men, heb ik befloten mijne nieufgierigheit

te vernoegen. Pcrfaader hoorende THntus

aldus fpreken , was foo verbaeft, dAt hy
hem niet konde antwoorden , jae hy zoude
inder daet hem niet geantwoort hebben

»

*t cn ware hy hadde beftaeii hem te perf-

feu

1

i
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11 L BOE K.
fen om met hem die reys aen te neméiT.
Soo dat hy, gedrongen zijnde te fpreken,
feyde dat 'er een faek was die hem tot Ar-
dea hield: waer na hy vertrok. Onder-
tuftchen Tttrms , die de reys noch in

' hooft lag, fprak niet als van de feive, en
hy fprak 'er af met fuiken ongedulc om te

vertrekken , als ofte hy in elke plaets

daer hy meende te gaen een meelterlle
had gehadt ; en dat hy binnen Ardea-

^ niemant beminde. Perfander feyd 'er hem
echter niers van , en vernoegde fich

met hem te vragen » wat hem foo fchic-

: Jiken befluyt had doen nemen ; maer
Turh'us feyde hem , dat twee van fijne

f vrienden , hem hebbende bekent gemaekt
*t voornemen datfe hadden om te reyfen,

. de luft die hy'er eertijts toe had gehadt,
I in Tijn herte weder hadden opgewekt ; foo

dat hy dit ftuk met hun had gefloten.
' Hier na ging Perjauder weg» en quam my
befoeken j om te vragen wat ik wegen de
reys van Turmj feyde en ofte ik nier wift:

wat 'er Cefome van dacht : want my dunkt
Cfeyde hy) datfe Turntts als den verlieflleix

hebbende gekofen , fijn vertrek vry wat herc

moet vinden. Cefon/ey feyde ik, fal'er wel
wachten regens my te klagen , maer ik merk
aen 'er oogen wat , dat 'et haer dappec

/fpijr: en voor my , indien ik in 'er plaet»

v; v*^are , 'k zoude feer onbillik houden dat

1 Tarnus my niet had getrouwt als om my te

Rr 6 ver-
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verlaten, fondcr datVr hem eenige redelik

oorfaek toe verplichte. Maer wat feyt Erftlia

hernam Perfiwder ? Erjtlia^ antwoorde i

knort 'er om in *t heyraelik; maer aengaen
Cefome^ \ gene my beft heeft doen fien, datfe

recht geftoort is in haren geeft, is ik uyt een
dochter die*er dient heb vernomen , dat, uyt-

gcfondert den eerften dag in welken r»r-
ftus haer fijn voornemen feydc, en fy'er haer
wilde tegenfteUen» fy niet een woort heeft

gefproken, om 'er hem van af te keeren. Hal
Piotttta , riep Perjander ^ den verliefden T«r-
fiHSy is niet feer verliefr; en den rampzaligen
Perjiwder^ hoe ellendig dat hy is, bevint fich

veel verliefder als hy. Want eindelik, ver-

volgde hy
, (my toonende cenen brief die hem '

een fijner magen fchrcefj gy kond fien uyC •

'c gene men my fchrijft, dat ik nutte redea
had 't verblijf in Ardea te verlaten, en dat •

men my elders een feer aenfienliken ftaet be- •

looft. OndertulTchen , fchoon Cefonte my i

heeft opgefchoten, kan ik niet befluyten te

vertrekken uyt de Stadt daerfe woont, en 'er >

geficht teverliefen. *kVerfekeru, hernam 1

ik, *t fchcelt weynig ofte ik lafter u foo feer-
!|

tls7"«rw/, want ik bevinde niet dat Cejoni^ ^

verdient gy eens om 'er denkt. Ook zoi^d \

gyfe, feyde ik, te vergeefs beminnen, v^^nc >

i*is deugdelik, en fchoonfe Turms ni^t lan-

ger quam te beminnen, en berou kreeg, hem
Toor u geftelt te hebben > zoud gy 'er niet te

gelukkiger om wefen. Hal Pl^otma^ ant-

woorde hy , gy en weet niet hoe vernuftig d«

lief:.
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liefde valt in 't verficren van geneugten ; want
^k heb 'er aireede Teer gevoelige, door allec-
ig 't overdenken, dat Turms C<Jln:e veiiaet;
'k beelde my felfs in met vreugde, dar de
anen diefe op den dag van fi jn vertrek Tal

orten, veel eer tranen van fpijt als van
droefheit fullen zijn; en fchoon ik wel weet,
dar ik noyt kan gelukkig wefen, zijn 'er ech-
ter fekere foort van hoop in mijn hcrte; die
*er mijne liefde in fal behouden. Maer wat
kond gy hopen, antwoorde ik, indien gy 't

verftant niet hebt verloren.^ 'k en hoop nier,
antwoorde hy van Cefon'te bemint te werden,
ftiaer ik hoop ten minften dat Cefome Turms
niet langer fal beminen , en datfe den onge-
lukkigen PerjMer miflchien fal beklagen.
Wy feyden noch vele diergelijke dingen, die
my wel deden merken , dat Perfander Cefome
noch krachtiger beminde , en datfe groot
ongelijk had gehadt in hem niet te kielen.
Inder daer, 't vertrek van TnrMus ontftelde al

de werelt foo geweldig, dat me duyfent din-
gen feyde die niet en waren: maer eindelik
hy vertrok, onaengefien al 't gene Erfiim hem
mocht feggen. In voege fy te fpade bekende,
dati'^er felven had bedrogen, toeni'e geloofde
vol gebied over Twttus te konnen hebben:
want de finlikheit van reyfen fijne luft ge-
worden wefende , (po haeft hy die, welke hy
tot Cejome hadde, voldaen was, konde hem

f^l d'aentreklikheden van die Perfoon niet

wederhouden. *t Is waer, dat hy haer op
fijn vertrek duyfent lief kofingen feyde: maer

Rr 7 hy
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C L ii L I E,
hy feydefe fonder feer bedroeft re zijn , omfl
te verlaren; hoewel hylc verlier om een rey

te doen , die bynacr e^n j^er mofte duurcn.
CeJÖKif verdroeg echrer ia 'r ecrft fijn vertrek

heel (Vantvaftig, en uyt hooghcrtigheit be-

tuygdefe tegena niemanr, dat defe reys haer
mirhaegde. Sy had felf de ftourighcic niet,

om *er niy af te fpreken , en fy vermijde die

gelegentheden foo behendig , dat ik. niet

quaet konde vinden datf'er my niet af had
gefeyt. Benevens dat ik vaa mijner zijde

niet focht haer te verwijren, datfe my niet

gelooft hadde» overmits ikfe niet onnutrelik

wilde bedroeven. Ondertuffchen ging de gaa-
fche Sradt haer befoeken, omfe over 'c afwc-

fen van Tuihus te t rooften, en Perjatida-

*er nefFens andere: want ik vergat u te feg-

gcn, dat Titrnus vertrekkende, fijn aflcheyt

had wefen nemen by fijnen vrienr; dat hy hem
hondert verplichtende dingen had geieyt; dac

hy hem feits had befworcn vrient van fijne

huys-vrou te willen zijn; en dat hy Cejoftie had
gebeden te gedogen , dat Perfandcr haer ne-

vens andere quame befoeken , uyt vreefe hy

flch mocht inbeelden, dat hy her haer door
een minne-nijdige finlikheit hadde verboden.

Hierom fteldeu 'er Cefome inder daet om de

befoeken van Perfander aen te nemen, mirs

hyfe niet te dikwils dede, en 'er niets feyde

dat haer mocht mifhagen. Voor haer nemen-
de > indien hy fich onderwo^f te willen fpre-

ken van fijne genegentheit t'haerwaerrs, hem
ganfch niet meer tc ücn ; waut Ththus hadde

haer
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^^^laer l'oo hard belaft- j hy begeerde datfe hem
HHpbg, datfe geen ander befluyt konde nemen,
^J^Diesging haer Per/atder ^ óic'er Mjx len hoog-
WÊk ften beminde, fomrijrs befoeken; en nier-re-

min droeg hyfe fuiken eerbied, en hy kende
foo wel hare deugt, dat hy door fijne woorden,
haer ganfch geene kennis gaf van fijne gene-
gentheit;maer aengaende fijn wefen , ind en'er
Cefoffjeop had gelet , zoudef'er de vierigflc lief-

de van de werelt in gefien hebben, 'ris waer,
datfe eengeheyme i'waermoedigheir gevoelde,
die haer foo krachtig had ingenomen , datfe
niet en dacht als om 't gene datfe veroorfaekte.

OndertulTchcn vermijde Cejome» geduurende
'tafwefen van Twnusy foo veel alsfe konde^
haer op vrolike feeften te laten vinden , en fy

droeg 'er eindelik als een vrou die deugdelik
i$, die haren man bemint, en die forgr voor
hare eer,, fich behoort te dragen, wanneerfe
jongenfchoon is, datfe eenenafwefenden man.
en vele minnaers heeft > ter plaetfe daerfe is,

Maer rerwijle Cefonte dus leefde , en dar 'er de
reys van Tumus krachtig fpeet; naer datfe

twee maenden was geweeft, fonder ecnige tij-

ding van hem te krijgen , fond hy een eygen
man tot Ardea met verfcheyde bevelen. Cejo-

nte was wel verwondert te vernemen, dat haren
man, diefe geloofde al over lange afgevaren
te zijn, noch tot Rhegio was, hy fprak felfs

niet eens van haeft van daer te trekken: en
alfoo de faek haer een weynig kluchtig fcheen^
vorfchftefeforgvuldelik na wat Tumus te dier-

P

plaetfe hield; maer dele man wilden 'er in 't

€erft

•t

•)

•si

h

•VI

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



4 n

39» C L E L I E,
eerrt: de rechte oorfaek niet feggen : *t is waer,
hy feydefe foo ilechre redenen, dat hy hare
nicufgierigheit vermeerderde. Mjer 't gene
die noch verfterkre was, datfe wift defe man
eenen briet van Turtim aen Perf'an (er had ge-

bracht, dat hy hem dikwils was gaen fpreken,

en dat hy wachte met na fijn raeefter weder
re keeren, tot hem PerJ.wiicr afvcerdigde,

Soo darfe overmatig beluft zijnde, om le we-
ren wat*et mocht wefen, fich wonder bereu-

tert vont; want hoewel le Perf.iHjlc*- ten hoog-
ften achte» wildefe ganfch geenen befonderen

ommegang met hem hebben. Sy vont ook
niet feer goet my iaft re geven, om het na te

vorflchen, mitffe wel oordeelde, dat, indien

fy dit op my verfocht, ik haer zoude over-
halen. Dog eindelik namlè hare toevlucht

tot my, en naer my te hebben doen beloven
van*er niet te bekijven, feydefe my wat 'er

lufte re weten. Maer voegdef*er by, *k be-

geer niet dat Perfander kan oordeelen gy het

hem voor my vraegt, want *k en wil hem
noyt eenigen dekmantel ofte gelegentheit ge-

ven, om my van Tttrmts aen te fpreken.

*k Beloofde Cefottie dan 't gene fy begeerde,

en*er mijn woort houdende . befchuidigde ik-

fe nergens mede; *t is waer, dat ik*et foo

feer niet liet, om dat ik*et haer belooft had-

de, als om datfe my jammerde, en dat ik

aen hare oogen wel merkte, datfe fich fclfe

feyde al *r gene ik haer hadde konneu feggen.

Maer eindelik, naer fy verrrokken was, liet

ik Perfattdcr bidden my te komen bcfoeken:
en
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f en fonder van CfJoM/e te fpreken, vraegde ik
' hem, wat handel hy met Tnnms had te drij-

ven? In 'f eerft wilde hy my de waerheit niet

.f3 feggen; dog allbo ik *t lichtelik merkte; fey-

t de ik. Ha 1 Perfafider » indien gy my niet en

3
Tegt 't gene ik begeer te weten , lal ik noyt

) lijden dat gy my van Ccfome fpreekr. Onder-
i tuflchen weet gy, dat ik d'eenige ben met
)i wie gy 'er na alle reden af moogt fpreken , en
dat ik uwen eenigen trooft ben. Perjander my
hier na niet langer konnendr werderftaen,
toonde my eenen brief die Twhhs hem fchreef,

in welken hy, herhalende hnnne oude vrient-

fchap, hem bad, hem eenen gewichtigen
dienlt te willen doen , verrichtende voor hem
*tgene hem brenger defes zoude feggen. Waer
na Perfander my te kennen gaf, dat Tumus^
niet begeerende fijn volkwift alle d'onkoften,
die hy op defe reys meende te doen , hem bad
een vrient, die hy tot Rhegio had, te ver-

plichten, om hem de dingen, die hy noodig
zoude hebben, te verfchatFen; dat hy hem
ook bad te fenden verfcheyde aerdige dingen ,

die men t'Ardea maekt,en niet bequaem zijn

dan om aen vrouwen te vereeren: tot eenen
dekmantel nemende, hoe hy was gefint in

verfcheyde hoven te trekken, alwaer hem
fulcx konde dienen. En.inder daet, vervolg-
de Perjander^ fonder dit geheym verder na te

fpeuren.doe ik voor TurHMs\ gene hy op my
verfoekt , fchoon hy mijn geluk heeft om verre

;^eftooten, fonder 't fijne vaft te ftellen: en
lOver twee dagen, fende ik hem wederom

dien
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,dien hy aen my heeft gefonden, met al de dirgen die hy van my begeert. Hier na feyde m

i^^r/Wfr hondert verplichtende dingen roo
Cfo^r^, fonder my nochtans te bidden haJ
die te ieggen; want, hy wift wel dat hy he
te vergeefs zoude gedaen hebben, fchoon ikmy het voorflaen, dat hyfe heel eenvoudelik
bemnide. Ondertuüchen vernomen hebben^
de. wat r«m./ op Per/a^f^er had verfochf.
dacht Ik et CefoH/e niet te feggen, uyt vreefc
van er te bedroeven. Maer, 'Ic beken, dat
iiv

, bedenkende hoe halsfterris fy my had
wederftacn, ik niet feer droef was haer te
doen flen

. dat ik gelijk gehadt hadde. Be-
nevens dat 'er aeagelegen was , darfe will wat
onkoften Tur^^^s maekre, op dar, indien hy
noch verder gtng, fy 'er voor ware, hierom
belloor ik haer de waerheit te feggen. Dog
naer jk haer die had voorgedragen, vermoe-
dele t gene ik niet vermoed had : want fy beel-
den er in

, dat r^if^us al defe dingen niet onï-
bood. dan omdat hy re Rhegio was verlieft
geworden. En inder daet. lictfe op ftaende
voet halen de man die r«r»^/ tot Ardea had
gelonden, en 'er gelarende te weten , 'c gene fy
begeerde dat hy'er feyJe

, gingfé foo behendig
te werk, dat defe man, die genoegfaem ge-
negen wjs rot C,Jo;^:r, en die bevont dat fijn
mee.ter ongelijk had. eindelik bekende, ge-
loovende fy 't zonde konnen beteren, dat hv
tot Rnegio verlieft was geworden, dat hy'er
veci verquifle, en dat, indienfe niet eenigen
dekmaurcl vond, om hem weder binnen Ardea

te.

1

I
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Ifl. B O E K. 401
te trekken , hy daer ter plaetfe noch lang zou-
de blijven, 'c Is niet re feggen. hoe Cefowe ^

jae ik felfs, verlet ftonden,roen wy de tijding

van Tunnts ontftantvaftigheir vernamen.
k^Iaer voor Cefonte^ naer darfe defe man had
ifgeveerdigt , fagfe my aen met d'oogen vol
tranen, en gedenkende *r gene ik haer eertijts

jefeyt hadde; riepfe, Ha \Plotma, gy haddet
;roote reden my te feggen, dat Turms niet

lan eenen verkleeden ontftantvaftigcn was,
;n dat ilc beter zoude gedaen hebben aen Per-

Undcr voor Turms te ftellen , ais Turms voor
'erfwder. Mier, och lacy! voegdef'cr hy,

*t is langer geen rijt om re klagen , en de wreet-
heit van mijn geval wil, dar, meenende te

^kielen die my meert: beminde, ik gekofen heb
lie my minft liefhad, ten nadeele van hem
lie my meeft , en miflchien beft beminde. Dit
woort miffchien is qualik geplaetft daer gy
her ftelr, feyde ik, want het is feker, dat
Perfatider u al fijn leven fal beminnen. Hal
''lotina , feydefe toen verrukt door gramfchap,

(ndien'r geoorloft ware berou te hebben, zou-
le ik my geerne laten berouwen d'onrecht-
reerdigheit die ik regens PerJanJcr gepleegt
lebbe. Maer, och lacy! men moet om fijn

felfs wil noyt berou hebben, en men moet fija

leven lang met Turms leven als ofte hy getrou
ware, en met Perfandcr als of ik hem niet aen-
ging:.Cf/owe feyde noch veel andere beweeggc-
like dingen: ondertulTchen lietfe niet met alle

bedenkelike foetigheit aen haren man te

fchrijven, en hebbende hare droefheit hare

Moe-

\
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Moeder geopenbaert, wiert *er befloten, dat-i
f'er zoude gelaten fiektezijn, dat vele van'
Turms vrienden aen hem zouden fchrijven^
om hem te doen wederkomen : en datf'er
hem felfs op 't aldervriendelikfl: om zoude
bidden. En inder daer, eenige dagen daer na
een groot gewelt op 'er felven doende, fchreef-
fehem eenen uyrnemenden beweegliken brief:
dog alfoo hy toen tot Rhegio feer verheft
was, en dat hy uyt eenige Perfonen van Ar-
dea vernam, dat Cefoiiie niet heel fiek was,
quam hy niet weder tor Ardea , en bleef noch
rwee maenden, dat is foo lang als fijne liefde
duurde, tot Rhegio. Voorts trok hy op Sy-
racufefi

, van waer hy na GriekenLint moft
gaen: dog hy was 'er naeulicx. ofte hy wierd
verheft op de Prin9es dier plaetfc, zijnde een
van de bevalligfte Perfonen des werelts. En
alfoo Turnus by fich hadde twee vrienden
die van Ardea waren, en die de voeglikheit
hadden, van hun na fijne finlikheit te fchik-
ken, wift men ten deele wat hy dede, want
een defer twee vrienden was den broeder van
een dochter, daer Turnus eerrijrs op verlieft

had geweert:, toen hy Cefomc begonde te be-

minnen. Defen fchreeip aen fijn fufter alle

de nieuwigheden van Tumns vryery ; dit

vroumenfch blijde zijnde bekent te maken,
dar de bevalligheden van Cejhntt niet krach-
tiger waren geweeft , als de hare , otn

'thert van Turms re behouden, verbreyde-
fe loofelik al 't geen 'er broeder haer van de
vryery defcs ontrouwen mans liet weren.

Dics>
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II r. BOEK.
Dies wiert de lake foo ruchtbaer hy al de
werelr, dat'er niemanr was, ofte hy en had-
de. Tonder de wel-voegentheit re quetfen
recht om 'er Cefon/e af te fpreken , 'r zy om
TurHus, re lalleren, ofte om haer re bekla-
gen. Ondertullchen, alfoofe doorgaens met
groore ingerogenheir leefde, had PojaKder
noyt geiegenrheir gevonden . om 'er fonder
getuygen te konncn fpreken. Eens echter
Erfilta, hem in een wichtige faek van doen
hebbende

. cn Perjaptder gegaen zijnde rot ha-
rent, om 'er befcheyt te leggen, en ly niet
t'huys zijnde, vanr hy niemanr als Ceiomcy
mer wie hy verplicht wiert, de weder-
komfl: van af te wachten: dog hy
vanrfe foo treurig , darfe naeulicx Icon-
de beÜuyren hem re woorr re ftaen. Atm»-
der van fijner zijde, hebbende foo gunftigen
geiegenrheir om 'er te fpreken, voelde fich
nier machrig haer te feggen \ gene hy wel
wilde darfe had geweren: roaer eindelik, de
lieMe die hy in de ziele droeg hem ftout ma-
kende, feydehy, Me-vrou. 'k heb overlano
re vergeefs gefochr 't gene ik heden vindet
maer met verlof, voegde hy'er by, beelt u
niet in, Me-vrou. dat ik ben gefmt u yets
t'uwer quelling te feggen, en verbier my niet
te fpreken: want ik wil u flegs beklagen, en
u eens in al mijn leven befchuldigen ; 'k wil
feg ik u alleen befweeren te gelooven, ge-
lijk Ththhs niet heeft konncn laten ontrou
re zijn, PerLinder niet fal konnen ophou-
den ftantvaftig re wefen, en dat hy u tot-

ter
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ter doot toe fal beminnen. Ha ! PtrfiwcLcr iey-
de toen Cefonk ,fchrolt niet op mijn ongeluk,
want 'f is genoeg een en ontrouwen man te
hebben , fonder eenen oneerbiedigen vrient te

krijgen; hierom fegt my niet, dan 't gene ik
maghooren, desbefweer ik u. Neen neen Mc-
vrou, feyde hy, zijt niet bevreeft voor den
ongelukkigen Pcrfander » hy en verfoekt niet,

hy en hoopt niets , en hy begeert ten hoog-
den niet, als de gunft van alleen defe macl
gehoort te worden, om ten minden den
troüft te mogen hebben , van uyt uwen fchoo-
nen mont re hooren , dat gy u hebt vergrepen,
toen gy gelootdet u aen den verliefften te ge-
ven; want eindelik, Me-vrou, 'f is heden
licht die vergelijking te maken. Inder daet

,

voegde hy 'er by , defen minnaer ioo vol vier,

en lbo getrou in fchijn, verlaet u, foo haeft

gy hem toekomt, en mint vele andere met hy
u uyt 'et geficht heeft verloren; en den ellen-

digen PerJaKsier ^ naer een gruwelike onrecht-

veerdigheit te hebben geleden , bemint u noch,

jae fal u al fijn leven beminnen, fonder hope
van oyt bemint te werden. Tnr^us trekt weg,
fonder oorfaek : en ik, die wichrige redenen
heb, welke my elders roepen, blijve hier al-

leen om u te fien, fchoon ik wel weet dat gy
om my niet eens denkt ; dat gy niet begeert

ik u bcminne ; en dat ik eeen ander voordeel

kan verwachten, als dat van u te beklagen,

en van u als eenen edelmoedigcn vrient te

dienen. Maer met verlof, weygert my die

gunftc niet, gedoog dat ik den Vertrouwling

zy
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zy uwer droefheir, die gy voor iny niet konc
verbergen: fegr my n;ec Ibers, nier verplich-
tend'; niets wellc beruygr gy wetet dat ik u
beminne; maer legt iny alleenig als tegen
cenen befcheyden en trouwen vrient , dat
gy u over Turms beklaegt, dat gy fijne on>
rechtvecrdigheit en fijne ongeftadiglieit ge-
voelt, en eindelik, dat gy wei merkt, dat
gy qualik hebt gekofen. Jae , Me-vrou,
hernam hy, k begeere, tot vergelding van
d'eerbiedige genegenrheit die 'k u toedraeg,
niet als u te hooren knorren tegens mijnen

> Tegen^vryer; en, om u een onfeyibaer be-
1
wijs re geven, van de grootheir mijner lief,

:de, betuyg' ik u, dat. indien il^ lijn hert
;konde veranderen, en hem getrou maken
t' uwaerts, ik het zoude doen, om u geluk-

• kig te maken, fchoon ik wel gevoele, dat
ik noch ellendiger zoude welen, ais ik ben.
indien gy op Tuffias wel te vreden waert
Met verlof,ƒ feydele, vernoegru.'

i dat ik u in 't algemeyn fegge; dat ik u on-
recht heb gedaen; en tracht niet dat ik tot
Vertrouwling van mijne quellingen kiefe,
den Tegen-vryer van hem diefe veroorlaekr!
Voorts beek u niet in, dat d^ondranrvalligl
heit van Turftus my oyt yets doe begaen te-
gens d'onnoolelheif: want ik ben deugdelik
om mijnent wil, en niet oai den fijnen;
-Icrhalven, indien gy my geen ovcrlafl: wilt
^loen, liefkooll: u felvcn niet met een on-
^^ogronde hoop. Eerrijrs mogt gy onge«

^wijitelt , fonder my fmaetheit aen te

doen
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40Ö C L E L I E,
doen , hopen , niaer rechtevoort is 'ct fo

niet, en ik vinde felf niet goet, dat Igy m
aenfprekende , beklaegt, Beklaegt niy dai

in't lieymelik, indien gy edelmoedig genoej

zijt, om medelijden re hebbé met mijn ongeluk

en vermeerdert het niet door te maken, da

ik foo vele reden heb om te morren over uw^

ftantvaftigheit, ais ik heb om over de trou'

loofheit van Turms te klagen. Hier na

feyde PerfnHcler tegens Cefome noch vele be

weeglike dingen, maerfe bleefvaft by'et voor-o

nemen, van niette dulden, dat hy van fijnfir

liefde fprak, hoe onnoofel f'ook mocht wc*'*

fen, Sy wilde hem felfs verbieden haer te

befoeken ,
dog hy dede haer i^oo wel begrij-

1

pen, dat fulcx al de werelt de mont zoude

open doen, datfe eindelik toeftont hy 'er'

fomtijrs quame befoeken , onder voorwaer

de, dat hy 'er nimmer van fijne genegenheii

zoude fpreken. Sy begeerde felfs, dathy be-

loofde haer van Turms niette ipreken , en)

fy feyden hem niet een woort, ofte eenenj

minne-nijdigen man hadde't wel mogen hoo-3

ten. Maer alfoo Perjander redelik was,achtci.

hy C<?/ö«/<? dies te meer , en fijne liefde, in plaets:

van by gebrek van hoop te verminderen,

vermeerderde : met een woort, hy quamv

Cr/ow<rherteliker te beminnen danoyt yemant \

bemint is gewseft. Cefonie van harer zijde,

vernemende van tijt tottljt, dat Ttinjus geeai.

acht dagen op een plaers bleef, fondér al-l^

daer een nieuwe meefterfle te maken, wiertf

ioorgaens geftoorder ;n hnren geeft. Maer
'c gen-
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in. B O E K. 407
gene haer noch veel ellendiger inaekte was,

'te fieu de ftantvaftigheit van Pa-Jandcr t'haer-

waerts, Tchoonfe niets voor hem dede. Want
i hoewei hy'er van fijn Helde niet en fprak,
' en dat hy geene van die fchaterende dingen
, aenrichte , welke gewoonelik de teekeaeu

^^zijn van een groote drift» dede hy'er hon-
r^rdert. die Cejome en ik gade floegen, en ons

te kennen gaven , dat hy uytermate reeder-

i lik beminde, fchoon hy 't niet en ieyde. Hy
ihad een blinde gedienlligheyt voor Er/tita^

die hem feer liet kreeg: hy voegde fich noyt

SÈkiy Cefomey alfer volk tot harent was; in-

'fdien yemant haer in fijn bywelen prees, fag-

"ómen foo grooten blijfchap in fijne oogen, het

ilicht viel te begrijpen, hy fijn deel nam in'c

[reuk-werk dat men haer op-offerde ; indien

remant Tumits wilde verfchoonen, ftoof hy

[(óp van gramfchap: indien Ctfome fiek was,
( whad hy nergens rufte ; hy had lief al 'c gene fy

'Kbeminde, tot d'ongevoelige dingen toe; hy
' ) voegde al fijne finlikheit na de hare; hy be-

ofochtfe foo dikmaels als hy konde; hy be-

' rminde my om harentwil, als oft ik fijn iufter

;vware gewecft; hy fprak 'er my gediiurig af,

^lals wy alleen waren , hy aenfag geen vrou ter

werelt, uytgenomenCfy<?;//tf,met vermaek; en
eindelik Cejome was 't eeiiige voorwei p van

Él lal fijne geneugten, en van Mie fijne gene-

|É|enrheir. Ondertuffchen was hy mecfter van

JPPefe hevige hertstocht , door d'cnkelc vrees

l ' van te mifhngen de Perfoon diefe veroorfaek-

tej fy wift'et hem ook fuiken dank, dat hy
ƒ/. Pee/. Sf te-
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408 C L E L I E,
legens 't voornemen van Cefonie ongevocH
den Vertrouwling wierr van hare moeyUkht
den. 'k Ben echter verplicht haer dit getu)

genis te geven , datfe noytyers dede ofte i'vs

de , 't welk Perjander t'fijnen voordeel kond
duyden: ook mag men leggen, dar hy harei

iTiinnaer,dog fy toen niet dan fijne vriendinn

Vfzs. Inder daet, *t gene fy in 'er hert gevoel

de was foo eenvoudig, fulcx oorfake gaf. f»

jiiet genoegfaem lette op hondert onvcrfchil

lende kleynigheden, die, hoe eenvoudig datf(

waren* niet lieten qualik geduyd te worden
want men begonde onder 't volk te feggcn,dai

Cefc}tie haer, wegen d'onftantvaftigheit var

limms focht te trooften , met de ftanrvaftig-

heit van Perfander ^en 'r gene te kluchtiger de-

de praten, was dat die, welken Tuntus toi

Ardea had gefonden , om te halen al *t gene

hy van Perja^tda- begeerde, vertrekkende fulcx

tegens yemant feyde, diet'eenigen tijt dacr na

voort vertellende jWifl: men toen dat Perjander

dcn'THffitts had befchikt, waer op hy langer

\iyt fijn Vaderlant mocht blijven. En gelijk

den achterklap over al fenijn uyt fuygr, feyde

men tot Ardea , dat fulcx met toeftemniing

van fijn huys-vrou was gefchiet,en dat Perfoft'

dn- hem defen verfochten dienft niet had ge-

daen, als om hem tc langer van Ccfbn/e te hou-

den. Hare fchoonheit, cn hare deugt haer

ook van elders vyanden gevende, wende men
dele geheele ; faek , foo uytfporig , dat ik

xny verplicht hield, om 'er te waerfchouwen

van 't gene men haer ua gaf: want ik v.iit

hoe
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II r. BOEK. 409
hoe onnoofel darfe was, en geloofJe 'c haer
licht zoude vallen dit ongeluk re voorkomen,
en de nijt en lafler te doen Twijgen, hun den
dekmantel diefe gebruykten benemende.
*t Gene dele verdrietige geruchten de mceile

ftigheit gaf, was dat de vrienden van Per-

icr , hem willende uyt trouwen , hy alle

diergelijke voorflagen foo ruwelik verwierp,

dat het licht viel re merken, dat *er een ver-

borgen oorfaek was, die hem daer toe ver-

plichte. Noch was'eryet, 't welk meerder
gef(.hal maekte; want gy fult vreten, dat Per-

Jtwdcr, die leer geeftig is in alles, heel aerdi^e

verflcn maekt; en gelijk 't niet mogelik is

voor een minnaer die dichreo kan , het te la-

ten, hoewel Perjartder aen Q/!?///*" geen minnc-
dichjes, als voor haer gemaekr, durfde too-

neu, liet hyfe niet te maken. Maer op dat

de felvc, indienfe regen fijnen dank quamen
gefien te worden, die voor welke fy gemackc
waren niet mochten hinderen , gaf hyfe eencn
naeixj, den haren nier gelijkende, wantin plaers

van Cf/öwc noemde \\y(t Dorirnice. Hyhad'er
my dikmaels getoont,ja'k meene felfs dat hy
*er haer eenige had laten fieri, fonder re feggeu
datfe voor haer waren, maer alleenig om 'er

haer oordeel over te hooren; want Cejoft/e is

fekeriik bequaem, om 'et op diergelijke din-

gen te geven, 't Gebeurde dan ten allen onge-
luk eens ,dat'er Petjandcr had gemaekt ,diehy
op de tafel van fijn heymelik vertrek, waer
van hy de deur meende gelloren te hebben, had
brea leggen, een fijner bekende quam om hem

S f 2 te

I

i

\

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



410 C L E L I E,
te befoeken. die, de deur van fijn huys opei

vindende, fonder fpreken binnen rrad,naerd'
kamer van PerfaHder ging, en uyt de kame
in fijn hcymelik vertrek, alwaer hy hem dik
wils had befochr. Maer hem 'er niet vinden
de, en defe verflen , die hem verliefr genoeg
fchenen, op fijn tafel fiende: las hyfe twee
mael, en omhieldfe, dog toen niets voorheb
bende als die t'onthouden , waer na fiende dal

Perfandcr niet t'huys was , ging hy wedei

weg, Tonder yemant te fpreken. Dog van

daer ging hy befoeken een dochter die hy

vrijde, welke de ftaet der fchoone eenfamc

in 't algemeyn niet beminde, overmits fy Ce-

fomey die 'er van was haette. Hy verhaelde

haer dan de verflen die hy van buyren gelcert

hadde, maerfe had die naeulicx gehoort, of-

te fy feyde datfe fekerlik voor Cefome waren
gemaekr. Sy onthieltfe mede, en gelijk 'teen

dochter is die veel praet, die heel voorbarig

is, en die meer begrip als oordeel heeft, gaf-

fe , fonder 't gevolg van defe faek t'overwe-

gen ,
verfcheyde afichrifte van defe verflen.

Dog op dat gy de na fleep van de faek te bé-

ter moogt kennen, moet ikfe u verhalen, fy

luyden dan aldus

:

Voor

DO R 1 N I C E.

7/^ wefifch hy hatr te moge» fier ven »

Ik^ rcmfche dat dtefchoone hant ,

Belette mijn gefncht tefveerven ,

En V met mijn zje/f nam ah tn fant

:
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Ikju^eftfch uyt een foet onverjlant .

.

Swijgt gy mijn al te vfer'ge driftm;
Wilt Donmces lafl niet fften.

Gy kond lichrelik oordeelen, dar, al-hoe-

wcl defe verflen niers in houden', 't welk Cefo-

me met reden feer mocht hinderen, fy niet lie-

ten, een groot gelchal re maken, en een ge-

fchal dat vele moeyelik'e gevolgen met ficK

fleepre. 't Gebeurde felf, dat, alfoo 't laet-

fte van dele veriïen. hoe eenvoudig hetzy,
wel iuyd , overmirs het een naruurlike val

heeft , dieyet verliefs begrijpt men fich gewen-
de om 'et in hondert voorvallen te verhalen.

Soo dat al de werelt gelegentheit vond om te

feggen, 'tzy het wel of qualik te pas quam^

Wtlt Donnices laft niet fften,

alleen om dar 't felve in fwang ging. Mier de
fake foo grooren gebeer makende, fprak

Cejon/e: en ik fprakfe aen met alle d'oprccü-

tigheit van een ware vriendinne. 'k Had 'er

naeulicx gefeyt 't gene men van haer feyde

,

ofte iy kreeg een blos, enfe wierd'er feer

bedroeft om. OndertuHchen twijffeldefe niet

^ een oogenblik aen 't gene datie behoorde te

indoen, 'k Beken openhertelik , feydefe, dat

de wijfe op de welke Perfander , federt ik

ellendig ben geweeft met my heeft gehan-

delt , my foo gevoelik heeft verplicht, ik

wel gevoele dat ik hem de teederlte vrient-

fchap van de werelt toe drage : Tae ik be-

Sf 5 lijde

t
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lijde felfs, dat, uytgefondert als ik by u ben
ilc geencn rrooft voor mijne quclling vind
als in hem die te verhalen. Maer immer
itien moet 'er fich af berooven , en ik fal he
doen op füodanigeii wijfe , die den achter
klap, welken my vervolgt, den mont fa

Hoppen. Ccjome feyde my dit met fulkci
omfteltenis in 'er wefen , dat ik wel merkte,
d-itfe yet ftrengs haddc voorgenomen ; foo
dat ik 'er wilde leggen 'r genoeg zoude zijn,
darie lette op eenige kleynigheden en 't geen
voorfichtigheit ware , met Perpfuier ganfch
te breken. Neen neen , Plotmci , feydefe . en
praet nier , want ik fal doen 't geen ik be-
floten hebbe , maer beklaegt my alleenig,
wegens den ellendigen flaet daer ik my in

vinde. En, om beter te begrijpen hoe leer

ik moet beklaegt worden, foo verftaer,

mijne weerde /'/<?/'/^*ï, den rechten ftant mij-

ner ziele, op dat gy terecht wetende hoe-
danig mijne fwakheit is, gy vervolgens my
te meer moogt prijfen. om dat ik machtig
ben die te verbergen. Weet dan, dat ik rot

Perfamler altijt krachtig genegen ben geweelt;
dat ik voor Tumits niet dan hoogachting ge-

had hebbe; en dat, indien ik niet had gelooft

dat defen laetften my onvergelijkelik meer
beminde als den anderen, en dac'et foeter

was bemint de worden, dan te beminnen, ik

hem noyt zoude getrouwt hebben. Maer
*tgene my rechtcvoort in lijden brengt, is dat

d'onftantvaftigheit van Turnus my hem doet

haten, en dat de ftantvaftigheit van Pcrfander

my
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aiy hem doet beminnen. De Goden weren,

voegdef'er by,een blos krijgende, ofte ik my.

niet gelijkelik heb geftelt, en tegens den haec

op Tumus^ en regens de genegentheit die 'k:

Perfhtder toedrage; en of ik niet, in weerwil

van defe twee hertstochten, niet vaftelik heb

befloten in vrede te leven met die ik haet, en

mijne genegentheit ibrgvuldelik re bedekken

voor dien weiken ik niet hire. Dog naer die

alles gevoel ik foo levendig de fmaer die Tnr-

tttts my heeft aengedaen , ophoudende my te

beminnen, foo haell hy fag dat ik niet konde
na laren de fijne te wefen; en ik gevoeie my
foo teederlik verbonden aen Perjaader om dat

hy fijne genegentheit heeft behouden , ook
toen hy fag dat ik ganfch geen gevoelig tee-

ken van de mijne konde geven , dar ik voor-

üe, fonder daer aen te konnen twijfelen, dat

defe tweetegenftrijdige gevoelens my 't ellen-

digfte leven van de werelt fuüen doen ley-

den, voornemelik dewijl ikf' al mijn levea*

fal willen overwinnen. 'k Zoude nimmer

gedaen hebben, indien ik u verhaelde al 'r ge-

ne Cefcttie my noch fcyde, en al 't gene ilc.

*er antwoorde, maer terwijle wy dus fton-

den quam Per(lmder , en een der ftaer-juf-

fers van Cefbme *t haer koaiende aendiciieu

in 'er heymelik vertrek, daer wy toea wa-

ren, bevalfe dat men hem zoude laten bin-

nen komen. Hy waf 'er naeuiicx, ofte zy,

'Tiende dat wy niet dan met ons drien waren,

nam her woort, en hem met een heel be-

droeft wefen aenfiende . feyde , met verloi'

S f 4 P^r-
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Perfmder , doet my de gunfl: , van my te belo-
ven, dat gy my geenquaet fult toewenfchen,
als gy wetet een bede, die 'k ure doen hebbe.
Ha

!
Me-vrou . feyde hy , fchoon gy mijne doot

begeerdcr, zoude ik u geenquaet konnen gun-
nen ; hierom moogt gy verl'ekert zijn , dar gy my
geen bede kond doen, die my Ican verpliciirea
ure haren. Maer, Me-vrou, voegde hy'erby,
wat feldfamen ding hebt gy op my te verfoe-
ken; *kheb u te befweeren , hernamfe, dat
ik voor u alle bedenkelike achting, en alle
mogelike erkentenis hcbbe. Dog daer na ,
heb ik u te bidden, my te willen legeren , ot'

*f niet waer is. dat gy d'ellendige Cejome een
feer teedere, en ganfch onfchadelike vricnr-
fchap toedraegr, Aengaende vrienrfchap

,

Me-vrou, feyde hy, weet ik niet^ ofte ik u
toedrage , maer voor genegcntheit durvc ik
u vcrfekeren , dar noyt ycmant t*uwaerts foo
vele heefr gehadt , als ik, en dat , foo men
*f leven moft: verliefen om u die waerheir te
bewijfen, ik 't blijdelik zoude verlaten. Neen ,

Per(AK:ler, hernamfe, men behoeft foo fwa-
ren fake niet te doen; en fonder 't leven te
verliefen, fal het genoeg zijn, dat gy my al-

leenig voor alrijr uyr u geficht verlieft. Ha ! Me-
vrou , riep hy, hoeonbiiiik, en weynig ver-
plichtende is voor my, dit woort.alleenig , want
ik zoude vry harder vinden , u vooralrijc uyt 'et

geficht te verliefen, als het leven te verliefen.
Maer, Me-vrou, voegde hy 'er by , is 'tgenegy
fegt u recht ern 0. Jae 't . Perfhftder , feydefc , en
Piotma fal u de "reden verhalen. Hier op

' rwoor:
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^ lïï. B ö E K, 41^
*t woort nemende, l'eyde ik Perfifn/er, de ver-^ i! drietige geruchten die onder 'r volk liepen,

i van welke hy by na niets wift; wanr alfoohy
1 voor feer gevoelig bekent was, hadden 'tfij-

: ne vrienden hem niet durven feggen, Maer
naeulicx had ik dit gefeyr , ot Perfander ,

. vallende op fijn knicn vgorde voeren van Ce-
fomcy leyde. Och lacy ! Me-vrou, kondgymy
met dit ongeluk befchuldigen , my feg ik, die
u bemin fonder 'c u te feggen , en die 't ver-
mogen heb van u "te verbergen de vierigfte
en de krachtigfte liefde die 'er oyt geweeft is.

OndertuiTchen ƒ goddelike Ccfomc , vervolg-

~

de defen bedrukten minnaer , wil ik geer-
ne 'niet onfchuldig zijn, en om my ftraf-

baer re maken is 't genoeg
, datgy omruil zijt.

Maer, Me-vrou, alle mifdadige worden niet

- gebannen , en 'er is meer dan eenerley ftraffe.

• Neen neen, Pcrpmder, hernam Cejöme ^ hem
' dwingende weder op te ftaen, 'k foek uwe
ballingfchap niet als een ftraffe , 'k begeerfe

als een geneesmiddel tot de quael die'k lijde:

wanr eindelik, 't is niet billik dat ik onfchuldig.,

. en te gelijk ellendig zijnde, ook voor ftrafweer-

dig henen gae, dewijl ik'rniet en ben. Hierom
indien 't waer is , dat gy my bemint , beQuyt om

m» van twee dingen een tekiefen. Ha! Me-vrou,
ii riep hy , hoefwaeromdoen acht ikdcie keur,

[Wat'er van zy, feyde Cefome ^ daer is geen
ndere uyrkomft te vinden; maer noch, Me-
Tou , hernam hy , wat geeft gy my om re kielen

voor altijr, otre ren minden voor feer lange,
i uyt Ardea te vertrekken; oft te trouwen, en

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



4i6 C L E L I E,
mydaernaniet meer re fien, danals gy'fgeen.r
fins kont vermijden. Ha 1 Me-vrou

, riep hy , tot

hoeleldfamcnuyrerlte brengt gymy? Ha! Per-

fandcr, hernaml'e, inwat eenverdrietigenroe-

ftantben ik. om uwentwille? 'kBeminne d'eer

boven alles, en fondcr dat ikyers hebgedaeii
om de mijnete befwalken , vinde ik my echter in

ftaet van die te verliefen: hierom, indien gy
my bemint, en foo gy recht edelmoedig zijr , be-

fluyr te weercn 'tverlies van dar gene welk gy my
niet kond wedergeven. 'kGeve u twee dagen
om te kiefen van de twee dingen die'ku heb
voorgeftclt; want foo gy 'tniet en doetjfalik
my meer over u beklagen, dan ik 07evTurms
klage. Hier na dede Perfattder duyfenr vergcef-

fche klachten, en ftelde voor hondert uyr-

komfteninplaets van eene; wanrhy ftonttoe,
Cejomc niet meer tot harent te fien, mits dat
hy verlof kreeg omfe fomtijrs in'erkaraerre
befoekenjhy was felf eindelik te vreden.haer
nergens te Ipreken, mits dat hem geoorloft

warehaer te ichrijven; dog dewijl in alle dier-

gelijke dingen geheym en verbintenis ftak,

wilde Cejüu:e haer 'er niet in wikkelen. Sy
feyde.dat hy moft gehoorfamen, dat hyfe niet

beminde, indien hy hare eer niet meerder achte

,

dan al de dingen van dewerelt, en darfehem
volkomelik zoude haren , indien hy niet belloot

te trouwen, ofre voor altijrre vertrekken. U
te verhalen al'f gene fy van d'een en d'andere

zijde feyden, en 'r geen ik hun beyde voordroeg,

ware u gedult mifbruyken. Maer ik fal ufeg-

gen,hoe federt dat 'er minnaers waren, gee-

nen

i
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nen geweeft is, die twee langer en ftrenger
dagen overbracht , dan die welke Perjimder

in 'cdoen van defe vervaarlike keur bellede:
want als hy dacht aen dit eeuwig, of tea
minlten feer lang afwefen, wift hy niet
meer, noch wathy dacht, noch wat hy fey-

de, Cefbitte niet meer te fien, fcheen hem foa
fchrikkeliken ding dat hy de doot veel foe-

ter vond. Aen d'andere zijde, als hy over-
leyde te trouwen , voelden hy 'er lbo gruweli-
ken tegenheit in, dat hy 'er naeulicx op kon-
de reden kavelen; hy bevond felf datd'op-
rechrigheit niet toe liet, dat hy een Perfooa
trouwde, die hy niet konde beminnen , ende
liefde maekte fijne linlikheit foo afkeerig van
het trouwen, dat hy 'er niet toe verftaen kon-
de. Niet dat hy niet eenige foetigheit vond^ ,

in't overdenken dat hy ten minften binnen
• Ardea zoude mogen blijven, dat hy Cejbfiie

in de tempel ott 't haer liefc" of leet ware zou-
de konnen fien, jae dat hy fich felf niet lief-

koosde met die hoop datfe van finÜkheit zou-
de mogen veranderen. Maer 't gene hem in't

eeuwig afwefen noch meeft tegen Itont , was
hy onteylbaerlik geloofden, d.ir Cejbftie hem
zoude vergeten: foo dar , hoedanigenweerfin

hy in het trouwen h-.lde, dacht hem her yet

iv vriendelikers begreep re befluyren, fich van Ce-

Jö»;e niet te vervremJen. dan haer voor alrijc

teverlaten. Hy koude 'r echrerinfoo korten rijt

zlsCe^o/t/e hem had gegeven, nier vaft ftellen ;

en hy bracht ganfchc acht dagen over in klagen,

^ cn met niet anders te doenals my tebefoeken,

SC 6 oft«
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418 C L E L I E,
ofte briefjes te fchrijven, om my te verplich-

ten, ik mochre bevorderen *t herroepen van
een befluyt, 't welk hy foo wreet vond : want
Cejbme begeerde niet, dat hyfe

, geduurendc
dien tijr, quam befoeken. Maer eindelik,

CefoH/e vernemende , dat 't volkjdoorgaens ver-

fcheyde dingen uyt ftroyde, die reden gaven
om te denken, dat*er tuflchcn haer, en Per-

fiwder eenig heymelik verftant was , liet hem
acnfeggen, dade volkomelik wilde, hy zoude
kiefen: foo dat defen ellendigen minnaer,
niet konnende befluyten om te vertrekken,
felfs vindende fulcx kluchtig zoude fchijnen,

voor hem nam te trouwen, mits Cefime feyde
wiefe begeerde dar hy troude: want daer wa-
ren toen drie ofre vier onderfcheyde Perfo-

nen, van dewelke fijne Ouders hem keur
gaven. Maer foo Perfander fich in 't kiefen

bereutert had gevonden; was Cejonie weynig
min bekommert als hy: niet-re-min eindelik

vindende, dat de rijktle van die men hem
Vüorftelde de minft bekorelikfte was, belalle-

fe my , Pcrjim.lcr dcfe te noemen, die groote

foerigheyt vond in*t overdenken, dat Cejb»ie

voor hem foo eene niet feer bevallige Vrouw
kiefende, t'fijnwaerts een verplichtende iin-

likheit mocht gehadt hebben: maer den aen-

flag van Cefonte lukte nier, want d'Ouders
van defe dochter» hebbende vernomen 't ge-

ruchte dat'er liep, der vryery van Perfander

met CefoHie^ veranderden van gevoelen, en
feyden , datfe hunne dochter niet fchoon ge-

noeg bevonden om Pcrjhtider van een hevige

herts-
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III. BOEK. 419
hertstocht te genefen. Dus moft defen ramp.
zaligen minnaer denken om een andere te
trouwen, die hem buyten twijfFel even foo
onverfchillende was als gene, dog fekerlik
heel aengenaem: en inder daer, men Iprak
wel haelt opemlik van dit huwelik, als van
een gedane faek. Maer dit was naeulicx be-
fchikt, ofte Cejome wiert uytermate bedroefr,
en lbo gram op Perfander ^ datfe niet meerder
op Turms als op hem geiloort was. Sy durf-
de echter in 't eerft hare finlikheic niet laren
blijken; maer allbo ik defe nieuwe moeyelik-
heit haeft merkte, quelde ikfe foo lange, dat
ik 'er dwong te bekennen , 't haer gruwelik
fpeet, dat Perfander ^ liever had gekofen te

trouwen als te vertrekken; want eindelik,
feydefe, indien hy my foo feer beminde, als

hy wil dat ik geloof, zoude hy tot trouwen
noyt hebben konnen verftaen : voornemelik
met een foo bevalligen Perfoon , als die hy
moet trouwen; maer 't is ongetwijffelt dat ik
gefchikr ben, om allerhande cmftamvaftighe-
den te beproeven. Soo haeft als Turnus mij-
ne man is geweeft, heeft hy afgelaten mijnen
minnaer te zijn: en PerJander ^ die fich foo
halsftrerrig acht in de liefde, fal fekerlik de
minnaer worden van fijn huys-vrou, met hyfe
getrout heefr. Mier, feyde ik, wat ieyt'er

u aen of hyfe bemint, dan of hy'er nier be-
mint, dewijlegy hem noyt wiltfien, en dat

3y t'eenemael gefint zijt, noyt eenig aerdig
briefje van Perjandcr aen te nemen? 'k weet
wel dat ik ongelijTc heb, feydefe , en ik ben felf

Sf 7 füo
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420 C L E L I E,
foo befchacmt van mijne fwakheir, en over

de kluchrigheit van mijn gevoelen , dat ik' er

root af werde; want het is vaft en feker dat

ik Perf^ut.-icr noyt fien wil; dat ik van hem
noch verffen noch profe. die van fijne liefde

fpreken , wil ontfangen : en dat Tumas , indien

hy wederkomt, hoe onftanrvaftig dat hyis,

my altijt trou fal vinden. Dog na dit alles,

kan ik my niet wachten moeyelik te worden ,

om dat Perfan.iet' trouwt en trouwt met een

Perfoon die hy kan beminnen. Maer, feyde ik,

gy zijt'et die hem hebt keur gegeven: 'k be-

ken 't, anrwoordefe, maer ik verwachte niet

dat hy zoude kiefen, gelijk hy gedaen heeft,

't Is noch tijr j hernam ik , want ik ben verfe-

kert dat Perjander wcerfm genoeg heeft in 'c

trouwen , om 'er niet meer aen te denken , foo

haeft gy he n laet weren, gy fulcx niet goet

vint. Ha Ineen neen» Plotmt^ hervattefe, 't is

langer geen tijr, want ik begeerde dat PerfaM»

/ier niet wilde trouwen; en dewijle hy heeft

gewilt , is 'er geen raet meer tot de faek ; en

indien gy hem de kluchrigheit van mijn ge-

voelen liet weren, zoude ik u nimmer fien.

Cejbft/e (eyde my dit foo hartelik, dat ikfe in-

der daet geho.)rfaemde: foo dat Perfaniery

meenende ten minflren voor Ccfon/e een aenge-

name faek te doen, troude. Maer ik fag hem
des avonts voor fijne bruyioft foo droef, en

ik fag Cefhae mede foo fwaermoedig, men
feggen mag, dat er noyt huwel ik is geweell»

*t welk fuiken quelling bjerde. Ondertuf-

fchen , alfoo Perjander een feer eerlik man is

,

be-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



III. B O E K.
bewees hy fijne huys-vrou alle mogelike be-
leefcheit, en hy dede 'c te lichter, mits hy
oordeelde dat dacr door te eerder zoude ge-
fteuyt worden 't geruchte, 'c welk ten nadee-
le van Cefome had geloopen. Soo dat hy wel
haeft: binnen Ardea voor een heel goet man
doorgaende, hy ook «net 'er veert in 't ge-
moet van Cefoiue voor eenen flechren inin-

naer doorging. Dies geloovende twee on-
trouwigheden teffens te moeten dragen , haet-
tefe bynaer alle mannen in 't gemeyn. Sy en
fag Pa'fiifider ganfch niet meer ter plaetfe»

daerfe hem gelegenrheit mocht geven om 'er

te fpreken: enfe mijde hem foo Ibrgvuldelik,

dat, al hoe-wel hy feer wenfchte haer te mo-
gen leggen 't gene hy leed om harent wille»

hy'er noyt gelegentheit toe konde vinden.
*c Gaet ook vaft, dat 'er noyt ellendiger man
is geweell, als hy toen was: want fchoon
fijne huys-vrou wel gemaekt was , vielfe hem
ondragelik: en Cefo^t/e befai fijnen geeft foo
krachtig, dat hy nergens anders op dacht.

Mier eindelik dede 't Geval, dat de wagen
van Ce/ö«/<? twee mijlen van Ardea brekende,
PerfaftJer daer t'allen gelukke voorby reed»

en 'er dus belemmert vont. Soo dat hy we-
gens foo gunftigen gelegentheit blij Je zijnde,

at treed, en'er bid den fijnen te willen ge-

bruyken : hy bjod'er felfs aen daer niet

weder in te gaen, en te ftijgen op hec

.oeert van een fijner dienaers, die de wagen
volgden. Cejon/e ftont in *t eerft heel ver-

fet ^ maer alfoo ik by 'er was , feyde

ik
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ik dat 'er niets viel te wikken, dat 'et veel

beter was de voorflag die PerJiiftJer haer dede
t'acnveerden , als op 't velt te blijven flapen;

dat die gemaektheit van delen dienft van

hem niet te willen ontfangen , fonder twijfFel

qualik zuude geduyt worden; jae datfe felfs

hem niet behoorde te verplichten, om re

peert te gaen; en inder daet gefchiede de
l'aek als ik 't verftont. Ondertullchen, alfoo

Pcrjauder en Cefonie malkanderen niet hadden
gefproken, zedert den dag, welkers omme-
gang ik u heb verhaelr, warenfe beyde heel

beteurerr. Maer eindelik PerJliptJer 't woort
nemende, feyde foerjes tegens haer, wel,

Me-vrou, gy hebt gewilr dar men u gehoor-
faemde: en gaven de Goden , gy konder we-

ten, hoe moeyelik V my is gevallen u te ge-

hoorfamen, eu hoe dier my 'r belang van uwe
eerStaet. Gy hebt foo wel gekolen, her-

na mfe, root werdende . ik geloof dar gy hebt

gevonden de belooning van den dienft die gy
my deder, en ik derhalven u daer voor niet

behoef te bedanken: want *r is immers veel

foeter den man van een fchoone vrou . daer

men op verliefr is . re wefen. dan gebannen te

worden. Ctjöff/c feyde dit met fekeren toon,

die Perfatidcr dede merken, dat 'er eenig ge-

voelen van fpijt, en van minne-nijr was in 't

hert van defe fchoone. Derhalven feer ont«

ftelt. en re gelijk heel bedroeft zijnde, wilde

hyfe periTen , om 'er gevoelen hem een weynig
beter uyt te leggen , dog ly begeerden 't niet

te doen, en al 't geen hy uyt*er konde halen,

was
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was datle hem verbood haer oyt te befoeken.
'Perfander , die haer meer beminde, dan hyfe
immer bemint haddc, Jeyde my op mijn ka-
mer ,naerdacwyCcyo;//^ indeiiare hadden gela-
ten. Entoen by my aenhoudende, om iieni

'trechte gevoelen van mijn vriendinne re fcg-
gen: verhaelde ik hem ten deele 't geen ik*er
af wiil: want ik vond den ftaet van defe twee
Perfonen foo feldfaem, dat ik niet konde la-

ten daer at te fpreken. 'kSaI u niet leggen al

l'rgeen hy my feyde ; maer u alleenig ('eggen,

dat hy my lbo bedrukt fcheen , van dat O/ö-
.1 H.e haer konde inbeelden , dat hy verheft
' was op (ijne huys-vrou , cn van dat hy geen
> bequame keur had gedaen, om haer fijne

liefde in te boefemen, dat hy my jammerde:
maer eindelik in't hooft krijgende CeJoMtes

geeft van defe minne-nijt,te genefen, fchoon
hy wel wiit, dat hy van 'er Perfoon noyt
yets had te verwachten , gebruykten hy
den dekmantel die fijne fakfen hem verfchaf-

. ten, om een reys te gaen doen. Dus ver-
trok hy korts naer fijn huwelik uyt Ardea,
füo wel als TuiHHs, hoewel om verlchil-

Jende redenen. Maer in't fcheyden van
lArdea , fchreef hy aen Cejonie eencn foo
Iteederen , foo eerbiedigen, en foo verlief-

[den brief, ik niet geloof dat de liefde dier-

Igelijken oyt heeft doen fchrijven, ook wiert
ly van Cefonie onrfangeii met eene genoeg
jevoelige droef heit, hoewelfe' mee eenige
Tüort van blijfchap was vermengt, door te fien

idat Perjander getrouwer was, alsfe gedacht

had.
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424 C L E L r E,
hadde. Een oogenblik daer na doemdefe
echter haer fel ven, en vry verre van daer door
vernoegt re zijn, feydefe my dikmaels, datfe
fich. hoe deugtfaem datfe was, foo verre
fchuJdig vond, datfe hare rechte fmlikheit
niet durfde onderfoeken. Ondertuflchen
quam Tttrms na een jaer reyfens wederom;
en gelijk 't een heel beleeft man was, fchoon
hy feer onftantvallig viel. fcyde hy tegens
Cejbuie» haer weder fiende, ciuyfent foerig-

heden, maer hy feydefe, fonder aendrin-
gcn, fonder verrukking, en fonder liefde:

en 'c gene 'r wonderliklbe was, hy verliefde

foo haeft hy t'huys quam, op de huys-vrou
van PerJa^tJer , en hy vond een deler aenbrcn-
gers van moeyelike dingen, die hem eenige

befonderheden verhaelde^ welke van Ce(d»:e

gepraet waren, dies wierc hy minne-nijdig
regens fijne huys-vrou , ten felvcn tijde als

hy op die van fijnen vrienr verliefde. Dus
fag haer d'ellendige CeJo>ue overftolpt mee
allerhande ongeneugten : wanrfe had eeiien

elders vryende en te gelijk minne-aijdigea
man , van harer zijde droegfe liefde en
minne-nijr, *t bywefen van haren man ver-

veelden *er, 'c afzijn van Pfrfanier viel 'eF

m )eyelik , fchoonfe hem niet had willen

t'huys roepen: en voor Perf,wder ^ hy was
mede heel ellendig, dewijl hy ganfch gee-

ne hoop had, oyt te konnen aflaten, hec

te weien. Ondertuflchen , de huys-vrouw
van Pci-Jafiier feer deugdelik zijnde wiert'er

Tivms niet wel af onthaelc : maer gelijk
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III. BOEK.
>1de wederrtrant bynaer altijt de liefde wak-
- kert , wiert fijne drift foo geweldig , dat
ihy, meenende hem fulcx zoude dienen»
3 tegen 'er 1'eyde , dat PerJaKder noch door-
. gaens op Cefortte verlieft was. Maer fy ant-
' woordc , dat , dewijl Cefonie niet en liet

he in naer alle fijne onft'antvaltigheit getrouw
te zijn, fy niet behoorde te laten het Perjlm-
^er te blijv^en , fchjon hy fel fs haer trouwen-
de van hertstocht niet had konncn verande-
Tcn. Van d'ander zijde, yemant aen Per^

w fiinler hebbende gefchreven, dat Turnm op
ii fijne huys-vrou, genoemt D.maë heel verflin-
gertwas, en dat hy niet leer verborgde, ge-
loofde hy niet dat 'er groote fwarigheit ftak ,

in op de fijne verlieft te fchijnen: jae hy
dacht felf Cejome niet te fuilen vertoornen:
Soo dat hy wederom rot Ardea keerde.
Maer hy was 'er naeulicx, ofte TurHus quam
hem beibeken , met al de noeftheit van een
minnaer , d!e tracht wel le ftaen by de man

//Wiens huys-vrou hy bemint. Niet, ofte hy
en overleyde ten fêlven tijde, dat de befoe-
ken welke hy by PerJaKder dede , hem ook
reden zoude geven om r'fijnent te gaen

;

maer immers, dewijl hy van de deugt fijner

huys-vrou fich verfekert hielt, gaf by Perjh».
der liever gelegentheit, om Ccjofiie te befoe-
'ken, als fich van D.vtaës geficht te beroo-
ven. Soo dat 'c begin van defe gemeenlaem-

• '^eif yet ganfch geneuglicx inhad; maer einde-
i lik liepen de fiulikheden van dele vier Per-
fonen foo in 'c wilt dat men diergelijke noyt

heeft;
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4l6 C L E L I E,
heeft gehoort. Perjlwder en Tmhhj braken
niet alleen te famen, maer fulcx verdeelde de
heele Sradr: en dele voorval behelfde honde|(|i^;kritïi

merkelike befonderheden, al te lang om te

verhalen. Voor de belangen van beyde defe

adien raekteme tweemael in wapenen, waer
af PerJliHdcrs of Turms vryery d'oorlaek ofte

den dekmantel was; daer gefchieden verfchey-

de beiondcre gevechten, waer van 'er eenigc
voor fommige doorelik waren : men vraegde
langen tijt in de gefelfchappen , ofte men Ar-
J^ift./ers otze Tur^t^ij was i want defe twee min-
naers hadden aen haer heele party hunnen
naem gegeven. Selfs haddenfe couleuren die

hun eygen waren, en de fake quam eindelik

foo verre, dat men binnen Ardea geduurig
eenen oploop te vreefen had; want ibmmigc
waren blijde hun van defe gelegenrheit te die-

nen, om tot 'er oogemerk te geraken, en
't oppergefag aen 'er re trekken, fonder dac

men 't merkte. In 'r tegendeel» al de wijfc

en wel meenende lieden fuchten te vergeefs

naer middelen, om foo grooten wanorden re

fteuyten. M ier eindelik, al de werelt geen

hulp-middel to: foo grooten quaet konuende
verfmnen, bedacht ik ycts , waerlik ftout»

dog noodig, 'c welk was PerJ.iMÏer en Turuus

eens voor re dragen openbare en wettelike

wifleling re doen: want dewijl'er eenigen tijt

herwaarts voorbeelden van echtfcheyding on-

der ons zfjn geweefb, bevond ik dat de gods-

dienfl, en de wetten, gemachtigt door 't ge-

bruyk, konden lijden dat PerJMer Dan.%é ver-

liet»
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liet, en Cefome troude: 'k bevont feg ik, dat
d'een noch d'.mder geen kinderen hebbende >

en hunne goederen bynaer gelijk zijnde, men
iiiet behoefde als defe twee vrouwen van
wooning re doen verwifleien, om dele twee
geflachrcn tot vrede te brengen , en de felve

binnen Ardea te herftellen , benemende aen
t d oproerige den dekmantel , diefc gebruykten

,

óm de gemeyne ruft te ftooren. Maer hoe-
i v wel Perjlwder en' l'Ht KHS wel fagen, datle door
i *t middel welk ik hun voorfloeg konden ge-
lukkig weien, dede een kluchtige nijdigheit,

x datfe in 't ecrft naeulicx konden verllaen den
n anderen gelukkig te maken; en 'r fcheelde
) Weynig, ofre Turms en had liever, om Per^

fatider het trouwen met Cefome te beletten,
Vanaé niet te trouwen, en dat Petfander ook,
om Turms 't befitten van Danaè re verhin-
deren . fich niet fchikte, om Cefonte noyt te

: trouwen. Dog eindelik , de liefde de fterkfte
^ zijnde, quamenfe redelik te vinden 'r gene
ik hun voorftelde, en alle beyde my bidden
niiddelarcffe te willen zijn, ineen faek diefe
niet fwaer achten. Want de wetten lierenfe
toe, 't gene onlangs was gefchiet, beveftigde
de wet door 't gebruyk, naer allen aenfien
moftenfe hunne Ouders fonder moeyelikheit
toeftaen, en na alle waerfchijnlikheir zouden

de twee vrouwen niets regens hebben.
'Alen had reden om te gelooven, dat Dhmé^
ivlietoen, fekerlik wift, dat haren man noyt
(Op 'er had verlieft geweefl: , maer dat hy 'tnoch
Idoorgaens krachtig was op Cefome^ 't voor-

dec'

»'cr

1 r
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428 C L E L I E,
deelig zoude vinden eenen man te verliefen,

die haer niet en beminde, en 'er eenen re krij-

gen, die 'er heel lief hadde. Belangende Ce-.

JÖKte^ 't fcheen ook 'r haer feer aengenaem
behoorde re zijn eenen ontrouwen te verla-

ten, om een man die 'er ahijc heel trouwelik

had bemint, en die ook, Ichooufe't Terg-

vuldelik bedekte, hertelik lief hadde. On-
dertuflchcn maeckre dele twee vrouwen al de
fwarigheit van de faek : want Cejome feyde*

datle toen voorfcker hield, dat het huweiik
de liefde dede fterven , datfe om defe reden

haer vernoegde , met door het trouwen van
THnms eenen miunaer verloren re hebben,
en datfe geen gevaer wilde loopen, om "er,

PerJaHder trouwende, noch eenen te verlie-

fen; datfe derhalven liever had, alle haer le-

ven dierwijfc ellendig te zijn, dan 't op een

nieuwe te worden, welke haer noch veel on-

draeggeliker zoude vallen als d'eerlle. Dog
Dauaè konde noch veel qualiker befluyten,

Alet verlof
(
feydefe, toen ik haer mijnen raet

wilde doen aennemen) dwingt my niet om u

al 't geen ik denk te feggea , dewijl het vry

ver is buyten uwe meyning: 'k beken, voeg-

def*er by, dat ik eenen man heb , die krachtig

op Cefbft/e is verflingert, maer alfoo hy wijs en

gematigt is, ben ik verfekerr, dat hy mydaer-

om noyt onhebbelik fal bejegenen, en dat ik

nimtrjer reden hebben fal om over hem te kla-

gen, 'k En kan hem felfs niet verwijten , dat hy

my heeft bedrogen, want 'k heb hem getrout,

fonder daf hy my feydcop mvverlii^fc re zijn:
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l dog wat Tw'ffus belangt, die zoude my, hoe
- bevallig hy ook is . fmneloos maken : want toen
hyCeJoMte troude beminde hyfe krachtig: 'kben

; foo Ichoon niet als ly, en dewijl hy tegens
clie goddelike Perfoon is ontrouw geweeft

,

zoude hy 'r onfeylbaerlik aen my zijn : dus
zoude men bevinden, ik ware geworden het
llacht-otïer van Pcrjatider en van CejoKie , en

II ellendiger als ik ben. Maer gy overlegt niet
1 feyde ik dat gy u van PerJanUer fult doen ha*
5 ten

, indien gy u ftelt tegens defe voorflag ;
want 'ris onmogelik, dat een minnaer niet
hare, die hem belet fijne meefterlfe te befit-

i ten. Om Cejome 't overreden gebruykte ik
i niets als de ftantvaftiglieit van Perjander : de-
ï fe rwee vrouwen konden echter defe wiffe-
ling ,voornemelik uytzedigheit, fwaerliktoc-
ftaen , en indien hare Ouders hun 'er nier r'oe ge-
dwongen hadden, en 'er aengewefen, dat 'et wel-
varen van't Vaderlant daer aen hing , ware de
fake niet uyrgevoert. Maer eindelik, dit
byibnder belang dat van 'c gemeen gewor-
den zijnde

, en de Hoofden van den Godsdienft-,
en van den ftaet;, fich 'er mede moeyende,
'Wiert defe wifleling gedaen inden tempel
van de eendracht , enfe gefchiede , mits
het Cefome en Diwaé foo begeerden , fon-
der groote plcchrigheit. 'k Sal u niet
verhalen wat defe Perfonen in dit geval
den anderen feyden, noch hoe blijde Pcr-
iMer en Turms waren , noch ook 't ge-
iiioegen van Cefofi/e , door haer te fien
^oniilagen van eenen trouwloofen man, en

in
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4;o C L E L I E,
in de macht van een getrou minnaer. Mae
ik fal u dlleenig feggen, dat Daftaë^ die Tm
ms inder daer niet mifhaegde, in harè gifTm^

niet bedrogen wierf: en dat defen bevalliger

ongeftadigen , eenigen rijt na fijn huwelik,ii

weder begon fijn oude kuuren , welke hyt

doorgaens heeft behouden , rorle de doot af-

fneet: want hy wierr omgebracht, grootehcx

{ijne kloekmoedigheit beroonende, lotTiTar^t.^

auiftius Ardea quam te naderen. Maer ^t feld-i'^^

faemfte was , dat men na fijn doot heeft ver-*if

nomen, hoe hy uyt enkele ongelladigheit op ^

Cefofiie weder was verlieft geworden: want hy

had fulcx regens een fijner vrienden bekent,

Aengaende PerfaftJer, hy is den trouften min-

naer van de wcrcit gebleven: inder daer, hy

begeerde nier, dat Cejonie, fchoonfe hem niet

wilde verlaten, d'ongemakken van een lang

beleg zoude uytftaen; en hierom is 't, gelijk >

gy weet, dat wy met u uyt Ardea trokken, r

toen wy door 't volk van TarqHtuiHs gevan- l-

gen wierden, onaengefien alle de kloekmoe-

digheit van AroMce , van Herminitts ^ en van

Celere. Ook moet ik alleen tegen Amtlcar i

feggen, dat Perjlwdcr, naer de doot van Tur^ |6t

ms voor Dame forge droeg, en 'er met ons ?

uyt de Stadt fond; 'k heb felfs uyt een van

onfe Wachten verftaen, die 't my delen mor-

gen heeft gefeyt, dat Perjlmder immers foo

fecr aenhoud , om Danaé als om d'andere

Gevangene re verloflen , en dar hy nier alleen

ftantvallelik trou is in liefde, maer ook ftant

vaftelik edelmoedig en goedertieren.
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p/o/im hield [oo haefl: niet op met fpreken,

öfte AmtUar begon 'er te bedanken, over dat-

[è Turms in'er verhael had doen omkomen,
irant eindelik, feyde hy, 'k heb een heel be-

aliigen vrient, gcnoemt ZemcrateSy die*, foo

irel als ik, eenig recht heeft aen 't vcrmaek,

;n aen de heerlikheit welke de fnege en ge-

akkige Ongeftadige onfeilbaerlik volgen ; eii

ndertuflchen zoude hy gedwongen zijn ge-

^eeft te bekennen, dat TurtiHs duyfentmael

^ngelladiger was als wy. Nu gy weet (voeg-

de hy'er by met dat ftatig gelaet, *t welk hy
i'fomtijts in 't boetten na bootfte) dat wanneer

. ï.men fich yets onderwint , men feer blijde is

ii f daer in de voornaemfte te zijn ; derhalven

i .iben ik ganfch aen u verplicht om de doot van

•«T«r««/, d\t Zemcrates tn my ^ in ongeftndig-

sheit verre te boven zoude gegacn hebben,

i Niet dat hem geen onrecht is gefchiet : want

men behoorde immers fijne verwilieling van

.iefde tot Ccfouie en tot Dattae niet onder

fijne ongeftadigheden te rekenen ; dewijle

het, gelijk gy weet, nu weynig in gebruyk

is» de Mans op hunne vrouwen verheft te

[ien. 'k Verfeker u , hernam Plotma , dat

'et Perjander altijt is op de fijne, dat hy't

j1 fijn leven fal blijven, en dat alle 't on-

derIcheyt , welk 'er is tuflchen *t gene hy

3certijts was, en dat hy nu is, hier in be-

ftaet, dat hy de vryer nu niet in 't open-

baer maekt: dog aengaende de neygingen

ffijns herten , die zijn, alfoo teeder, alfoo

erlieft, en alfoo vol eerbied^ alsfe waren

//. DeeU Tc ten
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ten rijde toen hy niet dan den Tegen-vryft

yan Turms was. En voor my, 'kweet niet

onbillikers , als het doen van die lieden,

welke vijf ofte les jaren gaen fuchten, er.

ftenen, jae alle bedenkelike dingen aenrech-

ten, om te geraken tot het trouwen van

een vrouw diefe beminnen, omfe des ande-

readaegs tc verachten. Met Plotim dit

feydc, hoorde men een groot gerucht op
<le plaers, foo dat CUlte ontftelt wiert, en-

de mirs fy altijt in ftaet was om eenig nieuw
ongeluk re moeten vreefen. Plotma in een

klcer -kamer ging, waer op w^is een ven-

ilertje met traliën op de plaers, daer men
<lit geraes hoorde. En 't fchielik op doen-

de, om te Tien wat 'et was, fagfe dat men
i>racht het lichaem van hem die had be-

iooft, Ckiu te verlofler. , dies fy weder in de
kamer tredende, riep, ah! Me-vrou, gy zijt

«wc ongelukken noch niet te boven; waut

hy , diefe behoorde te doen eindigen, is doot.

Cltiie en Amtlcar ftonden op defe woorden
wonder verfet, jafe begrepen felf niet ai te

wel, watf'er wilde feggen; dog fy *t hun heb-

bende uyrgeleyt, en Amtlcar *t naeulicx ken-

nende gelooven , ging hy ter plaetfe van waer

fy 'rgenefe fcyde had gefien , en fag inder

daer, 't lichaem van defen gemeynden ver-

lolTer van Cleiie , \ welk men had gebracht:

^n cenen ontalliken hoop voIck rondom luy-

fterende naer de dragers, dewelke, acn die

*t niet en wiften , vertelden hoe dit ongeluk

«cv'as by gekoffie», Jnvoege dat AmtUat
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III. B O E K. 4j;
met een droef gelaet wederkeerende in de
kamer van Cfehe, fy niet langer twijffeide>

aen 't gene Plotma haer had gefeyt, enfe wiert

'er uytermate weemoedig om. Sy begreep

echter al 'c quaet van 'er ongeluk nier, enfe

had geen noot, foo weynig als Amtlcar^ re

vermoeden, dat Arome defe man, wiens dooc

geviel in foo verdrietigen toeftant, had oni

gebracht. Amilcar fich ondertuffchen in beel-

l^i dende 't heel noodig ware , dat hy Tullta

ging befoeken, en fijn beft te doen, om 'er

te verplichten , defe gelegenrheit tot 'et ver-

lofTen, van C/<r//r wa er te nemen, al eer Tar-

quwms de toeficht yemant anders quam te

belaften, vont fich vry beteutert; want hy

konde niet uyt raken, mits hy die gewoon

was » in 't atwefen van den hoofrman der

lijfwachten, nu doot zijnde, te gebieden,

fich foo befich vond met dit ongeval na te

vorflchen, dat 'er geen raet was om hem
te konnen fprekcn. Amilcar had goct roe-

pen regens de wachters in de voorkamer

van Clelie zijnde, dat hy wilde uyrgaen,

't was over de vier uuren eer hy de deur

'kon open krijgen; dog eindelik raekte hy

uyt , naer aen Clelte en aen Plotma gefeyt re

hebben , al 'c gene hy dienftig achte, om
eenigfms de hoop in hare herten tc herfteU

len, fchoonhy'cr felfs weynig hadde. Dog
uyt geraekr zijnde, ging hy Ttdlia befoe-

ken, die betuygde over defe toeval ganfch

bedroeft te wcfen : maer , Me-vrou, fey-

dc Amtlcar , my dunkt, dat al eer den

Tt 2 Koning
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4H C L E L I E,
Koning eenige nieuwe laft heeft gegeven tot
hec bewaren der Gevangenen , gy behoort
te trachten de felve te verloflcn. Ha!/^w//-
cavy fcydefe, dat's onmogelik; want de fte-

dehouder van den overleden , die rechre-
voort 't gefag heeft, en na fijn ampt ftact,

is Tarqutniuj (oo getrouw, dat 'er geen mid-
del is hem om te koopen; en ik fie door
defe toeval niet dan al te wel , dat 'x geluk
my begint te verlaten, want het is te kluch-
tig by gekomen. Inder daet , voegdef'er
by, ik kan felf niet weten, wie dien man,
wiens leven tot mijne ruft foo nootfakelik
was, heeft omgebracht i en al 't geen ik*er

af kan vernemen, is dat'er brant quam by
<le Mocye van Brutus; dat men fegt m'in de
felve ftraet heeft geilen eenige vermomde vy-

anden van Tarquiums, die men wilde vangen ;

en dat defe man is gedoot, door 'k en weet
welken anderen, die men niet noemt; ja men
bevint felfs , dat den dommen Brntus tegens

de dienaers van den Koning de hant aen *t

geweer heeft geleyt. Ondertuflchen is hy

ioo flechr, dat hy hier komt, als ofte hy

niet euvels had bedreven, jae als ofte hy wift

dat fijne llechtigheir hem van de verdiende

ft raf bevrijde. Dies fiende door hoe kluchri-

gen geval mijn voornemen gefteuyt is , en

fekcrlik wetende dat 'er yets wert gefmeet

welk ik niet begrijpe, fal ik, indien Tar-

quwius van finlikheit niet verandert , yet

hachlicx moeten befluyten ; want fchoon

Ik , om te weeren dat een dochter van Cle-

ims
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lias my verachte, Romen moft*in kolen fet-

tcn, fal ik veel eer 't Palais, 't welk haer
een gevangen-huys verftrekt , in brant fte-

ken, met gcvaer van felfs tevergaen^ door
vier dat ik ontfteken heb, dan gedoogen

de flave van een flavinne te worden. De
wreede Tu/l/a uytte defe woorden met fui-

ke dulligheit in d'oogen , dat Amilcar metter
daet vreefde, dat een perfoon , die om op
den throon te klimmen haer niet had ont-
fien over 't lichaem van haren vader te loo-
pen, tot eenig erbarmelik befluyt fich liet

verrukken. Hierom feyde hy , datfe ren min-
ften, eerfe yet& vall ftelde, 't einde der on-
derhandeling, ofre van 't beleg mo(l afwach-
ten, en dat hy onderwijlen by Tnrqitsnius

tot haren dienlt zoude vv'aken. Dacr na
quam Spuvins Lucretius ^ die toen Gouv^er-
neur van Romen was, haer befoeken, om.
'er te feggen, dat 'er in de ftadt nootlake-
Jik eenige heymelike famen-fweerhig moft
welen, mits hy was gewaerfchouwt, dat'er
eenigen tijt herwaerrs, op verfcheyde plaet-
fen, by nacht, heymelike vergaderingen wa-
ren gehouden , en 't geraden was , 't beleg voor
Ardea op te breken; uyt vreefe, dat 't af-

welen van Tarqn.fuus eenigen oproer mocht
, veroorfaken. 'cis waer, dat Litcret'/Hs dit

i niet luyde feyde, foo dat Am':lcar ^ fiende hy
foetjes fprak, vertrok, en by Raciiia ging.

jjMaer hy ftont heel verfet 't halve huys te

Winden afgebranr , en 'er noch Aronce, noch
BrufHS , ïioch. HenniMiiis, noch Rac'tlia, noch

Tt 3 Her-
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4^6 C L E L I E,
Hcrtnfija te vinden. Dies niet wetende wit

denken, ging hy naer Sive//a , d^cr hy dewaer-

heit vernam , en alwaer Brurus een oogenblilv

dacr na mede quam, met wien hy overieyde

,

Wat raedlaem was te doen ; want in defen

ftant der faken fchecn *ec nootfakelik , dat-

fe wel bericht waren van 't geen*er in *t Le-

ger omging: en echter was *t noodig» dat

Amilcar by 7>///<» bleef. Derhalven nam Bru^

tt^ aen by Tarquinius te gaen ; want of men
hem wel niets openbaerde, was hy bequamer

als yemant anders, om de dingen na te vorf-

fchen, mits men fich voor hem niet hoede.

Benevens dat, al lbo men niet had onderlaren

hem te maken Overlle van de Celeren, die

een foort zijn van Ruyter-wachr by Rotmlus

ingellelt , vond hy toen eenen dekmantel oip

den Koning te gaen fpreken, over yets dit

ampt berrefFende. 't welk indcr daet nergens

toe diende, als om Tarqumius re verfterken

in 'r gevoelen dat hy van fijne onbequaem-

heit hadde : want foo men hem had bequaem

geacht, om'et wel uyt te voeren , zoude men

'them niet gelaten hebben; en, om de waer-

hcir re feooen ,
Tarqurfnus hadde 'c hem nicc

gegeven : als om 'er een gaeuwer man uyt

te houden : feker zijnde, dar m'iii dien tijt

geen ampt meer kreeg door verkiellng, maer

alleenig door 't enkele gefag van den Dwin-

gelant. Brtttus befloot dan na 't Leger te

gaen, om 't ontdekken hoe *t 'er toeging,

op dat hy \ mocht laten weren, diegene,

welke hun aen de vryheit van Romen , aen 'c

los-
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III. BOEK. 4?T
loslaten van Ciel/ff en aen de behoudenis vaa

^roHce lieten gelegen zijn. Maer eer hy der-

waerts ging , trok hy na *t huys van Valcnus

èzar Arottce was, die hy den brief van Clelte

gaf, welken ^mi/car hem gelangt hadde,

en hy berichte hem vorder,datmen tot noch

toe, hem, foo weynig als Hermotjus » Arte-

mtdorus , Zeftocrates en Celcre ran 't voorge-

vallene befchuldigde. Echter feyde hyfe,

*t niet geraden ware datfe weder tot Romen
keerden, voor dit gerucht gefbilt was, en.

men wift wat'er Tarquniius van zoude feg-

gen. OndertufTchen wiert Hermitiiits , dio

voor had fich weder binnen Ardea te begeven,,

doox Aronce^ tot op den laetften dag van de

ftilftant opgehouden. Dog alfoo Kileriits by

'TarifHuuHs verdacht was, feyd'er Bmtus^ hy

nfet bevond datfe al te vooruchtig de<len in

die plaets te blijven , derhalven floeg hy voor,

in*t vallen van de nacht met hem te verrrek-

ken, hun verfekerende , dat hyfe rot Colbtia

in een huys zoude brengen , daerfe.beter gebergc

mochten zijn. Maer, hernam Hennnuus .gyht-

denkt nier, dat crö//.ï//«;w meefter is van Colla-

tia; vergeef me dar , hervatte hy . maer ik weet

dat CoU.itims in 't Leger is , en dat hy Lucre-

tm thans weynig gaetbefoeken, voorts 'thuys,.

daer ik u wil leyden , ftaet ver achter af ; boven

dien is'c een man die huys-vrouw, noch kinde-

ren heeft, die onder my itaet, en trouw is. Daer

na wederfprak niemant Brutus meer; en Vule-

V-/«jdie'er by was , van fijn gevoelen worden-

de, vercrolikenfc des avonts gelijkerhant^

Tt 4 CB

i
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433 C L E L I E,
en Brtttuj leyde fijne vrienden by de man
daer hy gehuysveft was geweeft, toen hy £«-

cretia fag in'r hpf, alwaer hyfe de laetftemael

had gefproken. Want federt had hyfe felfs

niet eens konnen fien, fuiken forge droegfe

om fijn gefcll'chap te mijden, en foo een fa-

men en afgefonderdcn leven leydefe. Alfoo
de maen fchecn toen dit doorluchte gefel-

fchap Collaria naderde , ontdekte Brutns het

huys , alwaer fijn weerde Lncretia woonde , foo

dat nietkonnende laren daer over te fuchten,

Aronce^ die naeft by hem was, naer d*ooriaeIc

vraegde. Ochlacy I feyde hy, wat raet, om
fonder fuchren aen tefien de woon-plaets van
d'al te ziel-trekkende Lncretml Ahl mijnen
weerden Bnuus^ feyde toen Aronce, hoewel
uwe droefheit billik is, heeftfe echter vry"

minder gront als de mijne ; want gy vreeA
ren minlten niet, voor Lucretia^ noch de
door, noch*t gewelt van eenen Dwingelant.

'tis waer de vreefe maekt het lijden niet van

mijne liefde, hervatte hy, maer 'kheb yec

ergers als de fchrikklikfte vrees, dewijl ik

de fekerheir heb, van noyt eenige gemeen-

^ fchap met de bevallige Lncretut te konnen
krijgen , en dragende te gelijk de liefde t'haer«

waerrs , en den haet op TarqHinttis , heb ik in de

ziel twee hevige driften, fonder hope vanfe

te vernoegen: want fchoon ik tegens defea

Dwingelant geduurig woele, feyt my mijne

reden niet , dat ik hem oyt fal konnen ver-

delgen: dies foek ik veel eer mijn felven te

bedriegen , ja mijn felveu te verderven , als

nut*
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IM. BOEK. 4;9
nuttelik mijn Vaderlandt te dienen. Aronce

antwoorde Brutus , als eenen rampfaligen

minnacr , dat's te feggen, als een mandie
fichachte den eüendigftcn van alle minnaers

;

want gelijkmen alle vooriedene qualen niet

minder acht, als diemen lijdet, dan omdat
menfe niet meer gevoelt, houd men ook al-

le de qualen van andere niet minder als de

fijne , dan om dat menfe niet en voelt. Maer
eindelik Brutits fijne doorluchtc vrienden heb-

bende gebracht, ten huyfe v^n de man , die

hem foo trouw was , ging naet'c leger, alwaer

hy aenquam,even als Sextns was vertrokken,

fpnder dat men wift waer na roe. Soo haeft:

hy'er quam befocht hy Tarquwins ^ den

Prins van Pomerie, en Tttus^ die hebbende

aireede vernomen den brant van Raaltacs

huys : de doot van den hooftman der lijf-

wachten en de beroerte daer over tot

Romen ontftaen , vraegdefe hem naer wat

nieuws ; dog hy hoorde vremt toe ,
fy

niet en wiften , dat hy in die gelegentheic

de hant aen't gevyeer had geflagen; en inder

daec Tuü/^i en die Tar^umiui defe voorval

hadden laten weren "oeg,en foo weynig

acht op ' t gene Brntus dede , datfe defen

Prins nier eens bericht hadden, dat hy defe

wan-orden eenigfins had geftijtt. Hy was

ook heel verblijd te. fien, dat Aronce ^ Het-

mtfiiHS, Artemfdoriis ^ Zcmcrates noch Celere

niet befchuldigt wierden. OnderrufiTchen

was . den Prins van Pumeri.e, die Herm/i/a

teederUk beminde, fonderling beforgt;, om
tt 5 we-

4
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440 C L E L I E,
wegens den brandt van Rctóliaej huys be-

richt te worden, op dat hy't wedervaren van
die fchoone dochter mocht weten, 'tis waer,
Brutits antwoorde lbo flecht op 't gene m?n
hem vraegde, dat den Prins weynig genoegen
had: ook was Brutuf , daer nier gekomen , als

om te hooren wat m'er feyde. Hyvernamdan,
dat d'onderhandeling van Ardea in eenen
ftant bleef, en dat m'er weynig af hoopte ; T<ir-

qumiHs wel willende wedergeven al de Gevan-
gene, uytgenomcn C/elie, maer van dele wil-

de hy niet hooren fpreken» Dog Horar/us , die

binnen Ardea groot gefag had , maekre dat die

van de lladt ftip bleven IlaenomC/f//Vfoo wel

als Cefomc , Plotinn , Datiaè , en hare vriendinnen

re willen weder hebben. Den Afgefant desKo-
nings van Clufium klaegdc ook feer, dat men
ganfch geen tijding kreeg van .-^' ö^ice , en hield

heftig aen om re beletten, dat men Clelte die

van Ardea niet weder leverde. Mier hy be-

hoefde fulcx niet te vreefen, want de drifc

van Tarqumius beletten 't genoeg. De faken

dus ftaende, fondeu TuUta en Lncretius elk

byfondcr aen Tarqummsj en die van harent

wegen waren afgefondenquamen infijneXent,

BrutHj daer noch zijnde , fonder dat 'er den

Dwingelant acht op floeg. BrutHs dan, luyftc-

rendenaer'tgene men tegensT/ir^«w/«^ feyde,

fonder dat hemyemant dede {vertrekken, hoor-

de dat den Afgefant van TuUfa ^QyAty fy eindelik

had vernomen dxz Herrm^tiHs heimelik binnen

Romen was geweeft; dat hy't was die den

Hooftmanfijncrlijf-wachten wilde befetten: dat
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^jii>0HCf met drie van {ijne vrienden Hernnnrns

te hulp waren gekomen, datfe uyt Romen wa-
ren vertrokken, en het derhalven aen hem
ftont , die te doen opfoeken. Aen d'ander zijde

oncbaod Lucretius in'tbyfonderaen T'»i>-^;^y»/«/,

dat Tuliht de Gevangene wilde in hier gewelt

jihebben, fonder dat hy 'er d'oorfaek af wilt ;

jae dat hy felf had vernomen dat 'er eenig

: volk op't lant-huys van KtUrnts verborgen

was geweeft , die van daer waren getrokken
f o;n naer Collatia te gaen. Dog twee uuren

daer na quam Lucretitus felf, om T.trijntnuif te

feggen, hoe dat hy, federt fijne befending

fekerlik had verftaen, dat dieby Ktler'fHs ver-

i borgen hadden gewee ft, inder daet tot Col-

latia waren, ofte ten minden daer gevveell:

hadden, Soo dat Tarc^mnms over foo vele

moeyelike tijdingen in fijnen geelt geftoort

«reiende, verfcheyde onbillike en ftrenge be-

velen gaf. Al foo CUlte toen de gene was die

fijn gemoet alderkragtigffc had ingenomen,

befloot hyfe in 't Leger te doen komen

,

op dit Tiillia niet trachte de meefterfife

over haer te fpelen y feggende iuyd-keeis

regens een van de uyt-voerders fijner driften,

datfe nootfakelik njne liefde m)it voldoen,

ofte fijne wraekluft vernoegen. Belangen-

de Herm'üfits^ nam hy voor groote beloonin-

gen te beloven aen die hem levend ofce

doot zoude leveren, Hy befloot ook de felve

belofce te doen aen die hem Arana zou-

de brengen: en wat aengiec A'-tamdonts ,

:Z:H):r,Ues ) ea C:lere^ hy toon ie fic'.i heel

Xt 6 ver-
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44t C L E L I E,
verftoort over *t gene fy gedaen hadden. Eru-

tHs foo vele gewichtige faken tcffens verncijl'*"*

'

mende. Tonder dat m'eens droomde yet voor
hem re verbergen, dacht ten miniten fijne

vrienden, die tot Collaria waren, te waer-

fchouwen. Maer alfoo hy 'r gene hy wifl:,

niet iichrveerdelik aen een ander wilde be-

trouwen, befloot hy felfs te gacn ter plaetle

daer hyfe had gelaten, om hun tot vertrek-

ken te verplichten. Echter moft hy tot 's an-

derendaegs 's morgens wachten, uyt vrecfe

dat fijn weg trekken mocht nabedenken ge-

ven: maer toen hy gereet ftont om te reyfen,

vraegden hem den Prins van Pomerie en T/- \.

IHS y die na Romen gingen, om 'er Hermtlut^

tw. ColUtttt.% te befoeken, ofte hy hun niet •

'>

wilde volgen , vaft ftellende dat hy mede na
Romen ging, benevens datfe vermaek fchep-

tcn in de eenvoudigheit, die Brntus fich ge-

lier te hebben, voornemelik fedcrt hy de reys

na Delphos met hun gedaen hadde,tücn TaV'

qH.n;uj door een wonder verfchrikt, om ver-

klaring daer af re hebben, defe twee Prin(^en

naer de godfpraek tot Delphos fand, fchoon

men tot die tijt toe, in diergelijke voorval-

len , doorgaens naer Tofcane had gefonden.

OndertuflTchen had Bruins geduurende defe

reys niet fuiken konft te werk gpgaen, dat

hyi"e, fonder hun fijnen geeft te toonen, feer

vermaekte. Hy droeg fich echter behendiger

als ly meenden: want hy bracht, fonder dat-

fc *t merkren, een ofFerhande te Delphos, die

ecniger mate een voorbeelt was van fijn ver-

ftant.
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III. B O E K. 44;
ftant. Want hy had in eénen ftok , die men
veel eer uyt gewoonte, ofte tot een teeken
van gefag , als om op te leunen , draegt , doeii

fluyten een flag van eenen gouden ibepter:

willende ten minften de nakomelingen ver-

tüonen, dat fijn verftant onder een grove

dommigheit verborgen was, gelijk defe koile-

like otFerhande in eenen ftok van kleyne

weerde. Brutus had felfs de gods-fpraek,

diefe geraerspleegt hadden, beter verftaen als

defe Prinsen: want als fyfe vraegden, wie

i naer Tarqufft/ns zoude regeeren, antwoorde

|i de gods-fprake, die, welke fijn Moeder eerft

kuflen zoude. Den Prins van Pomerie en
T/tust hoe gecftig datfe zijn^ ieydcn defe

faek uyt naer den eenvoudigen fin der woor-
den, en ftelden 't onder hun aen 't lot, wie

de trotfe Tnü/a eerft zoude groeten : hopende
daer door, den Prin^e Sextas hunnen broe-

der, fchoon hy den oudften van 't geflachc

was, uyt te Üuyren. Maer Brutus hun in

hare dwaling latende, fochr eenen anderen

\^ uytleg in de woorden der god-fpraek: want
fich inbeeldende dat de aerde de gemeyne
moeder is van alle mcnfchen, geliet hy fich

te vallen, en d'aerde kulfende, dankte hy de

Goden voor datfe hem eenige hoop gaven

dat het rijk van foo wreeden Dwingelant

t'eenigen dage wel mocht een eynde nemen,

Defe hoop was echter feer fwak, toen de

Prins van Pomerie, en Tttus hem vraegden

>

ofte hy mede na Romen wilde gaen, dewijl

hy fich in ftaet fag om de wreetheit van l'arm

Tt 7
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qit/ff/us te vreeleii regens de Perfonea die hy

ia de werelt meeft beminde. Dog om teu

mhiften roe hare behoudenis re doen al

*c geen hy konde, fochr hy 'r futfel-boek by

die hem ni Romen wilden leyden: met dic

hy niet gefint was derwaerts te gaen, foo

haeft hy toe Collaria zoude geweelt zijn,

want hy vond raedfaem dat Amddir by TitUht

fijn beft dede, tot behoud van de Perlbon.

fonder welke Aronce niet konde gelukkig

wefen. Dies willende geen tijt verliefen,

vertrok hy, in meenmge van alleenig met

cene flaef te gacn: mier 't Geval beftier-

dcn 'r anders; want Tarqttimtis^ die vierig

wenfchten in fijn gewelt te hebben, die welke

men feyde dat by Ktlerus verborgen hadden

geweeft, en nu tot Collatie waren, ofte ge-

weeft hadvien, verplichre CoUittHUi y en Lu-

cretins fijn fchoon-vader datelik derwaert»

te gaen, om die. foo f 'er waren, te doen

befetten , ofte te laten najagen , indienfe

vertrokken waren. Nu gevieret even dat-

fe Brittns ontmoeteden op eene kruys-weg,

alwaer men kan inflaen die recht op Ro-

men loopt, ofte die welken naer Collatia

leyt. Brutui vond fich ongetwijtFelt toen

g-enoe^ beteutert ; want hy gifte wel dat

CoU^ttHUs en LncrettHs niet fonder reden

naer Collatia gingen. Dog fchoon hy 't

verkiefen van defe weg ganfch geene glimp

wift te geven, liet hy niet hun te volgen.

Ibnder datfe hem na d'oorfaek vraeg.den;

ca alfoöfe naeulicx om hem dachten, pra-

teafe
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'^1: teiife foo vry als of hy'cr niet geweeft \va-

r re, ook liecenfe hem gaen , Tonder byiia

^ een woort regens hem te fpreken. Onder-
tuflfchen begeerig zijnde om hun voorne-
men uyt te vorflchcn, luyfterde hy gaeuw
toe. Lucretms hing aen. Tarquifuns niet dan

? uyt ftaet-fucht, en CoUattrms alleen door 'c

; belang van bloet: wanrfe waren beyde deug-
' delik, en hadden een fchrik voor de wreet-
; heit van delen Prins. Soo datle fich toen
r onderhoudende met \ gene hun te doen

ftont , LHcretms tegens CoUatimf feyde

,

*k weet niet of wy *c vinden van dat wy Toe-

ken behooren te wenfchen ; want hoewel
ik eertijts oorfaek ben geweell der balling-

! fchap van Hermtmtis^ wilde ik nu niec dat
Tarqumiiis hem in handen kreeg. Maer

' ^Ó'^ §y niec die den Koning hebc gewaer-
fchou^vt, dat 'er by Kileriuf eenig volk was
verborgen ; jae , hernam Lxcretms , ma er

indien ik *t niet gedaen hadde j zoude ik

my lelf hebben moeten verbergen; want de
wreede TtiUiHy werende dat ik'et wift, was
ik de faek niec langer meefter. 'k Bemerk
echrer heden, dog een weynig te fpade , dat

de Moeder van L'Jicretta eerrijcs gelijk had,
toeafe my wilde beletten my krachcig vaft re

maken aen de belangen van T.irc^Htmits : want
naer hy gefmt is ftaec^et vaft , dat hy een

gefvvoren vyantis, van alle die genegen zijn

^toc ftiet, ofce tot eer te raken: mijn huys-

vrou l'eyde ook geduurig, dat Tar<ju/Hti*s den
eenigen (taec-fuchtigea vaa fijn Rijk begeer-

de

(

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



I
i0 446 C L E L I E,

de re wefcn, dat hy niet dan (laven ia plaets

van onderfaten molt liebben: dar hy ;iltijt alle

eerlike lieden zoude vyanr ziju; en dar, in-

dien ik. fijne belangen niet verlier, 'k my
t'eenigen dage door den val van fijn huya

overftolpt zoude vinden, 'k Verl'eker u, her-

nam Co/lit)»ufy dar Ltecref/a 'c gevoelen van

hare Moeder heetr behouden: want hoewelie

een ingetogen leven leyd , en het fchijnr, dat

al de dingen die in de werelr omgaen haer

niet en raken, heeftfc eenen gruweliken haet

op Tjr^u/ftms. Noyt vintfe gelegentheit om
jny yers re feggen, dat my van fijn belang af-

trekr, ofte Ten doet 'er mer een noeltheit

die 'k in haer rot geen andere dingen fie.

Haer, heugen al d'onrechtveerdigheden van

Tatujjuifiius , en al de wreethedcn van Tullta:

Sy weet ook tot de minlle edelmoedige woor-

den toe, gefproken van alle diete gebannen,

ofte doen llerven hebben: en uyt de tlant-

vaftigheit van ;foo vele doorluchte rampfali-

ge trekfe onfeylbare gevolgen, die'er doen

gelooven, dat T^ir^^z/w/^/ fal omkomen. Soo

datfe niet moede wort my re feggen , 't veel

beter ware dar ik geruft rot Coliatia bleef,

dan foo geftadig aen den Koning re hangen.

*c Is al lang geleden, (hernam koelrjes Lu-r^'

tms, denkende aen den brief die hy eerr^
-

had gevonden; dar mijn dochter Tarqn ^' '^

gruwelik haet, fonder darf'er re dege reden

van geven kan: want Perfonen van hare jaren

zijn weynig gewoon hun mer ftaer kunde te

moeycn. BmtHs hoorende 't gene Lucretius

feyde

,
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^jfeyde, wiert uytermate ontroert, en geroeide
^in fijn hert een vernieuwing van liefde; welke
>shem verblijde in de gedachte dat hy mif-
i. fchien een deel had in den haet die Lucretut
- Tar<juifi'ius toedroeg: en dat, wanneerfe ColU-
V tims wilde verplichten om fijne belangen te

f verlaten, en datfe hem wilde inprenten dat
I den Dwingclant zoude omkomen , fy indach-
' tig was 't voornemen , dat hy haer had gefeyt

al fijn leven te willen behouden, van hem te

I verdelgen, Soo dat hy fich iéih onderhou-
dende, leyde, och lacy! al te beminnelike
Lucretia» zoude 't wel mogelik zijn, dat ik
uyt uwe geheugenis noch niet ware geban-
nen, en dat de liefde van den ellcndigen Bru-
/«j eenig deel had aen den haet die gy Tar-
qniftrns coedraegt? en zoude ik gelukkig ge-

noeg zijn , om in uwe eenfaemheit uwen geeft

noch eenigfins befich re houden ? Maer waer-
om zoude ik 'er aen twijfFelen , hernam hy,
d'eenvoudigheit onfer genegentheir verfekert-

fe my niet , dat 'er Lucretut onbefchroomt om
denkt, jae datfe felfs is 't foetfte voorwerp
van hare mijmeringen. Met dat Brutus fich

aldus onderhielt, hoorde hy C<?/5^*ï/'/;/;^j tegens
Lucretrns feggen, maer fien ik daer Sextus

niet dwars over de groote weg rijden, die,

alleen van cene flaef gevolgt, onfe onrmoe-
iting fchijnt te willen mijden? Hy is t on-
getwijfFelf, antwoorde Lucretms^ dog dewijl

gj^hy niet wil gefien wefen , laet ons hem
BHiiiet fien : want hy is jong, wulps en gril-

^^lig, cn men moet gewiflelik fich gelaten

hem

r

1^1
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hem niet te fien, dewijl fulcx fijne finlikheit

Is. Maer van waer mag hy komen, hernam
Lucretms? de Prinsen van fijnen aert, ant-

woorde ColUtmns ^ hebben foo vele duyftere
handelingen, dat men nimmer moet vragen
van waerfe komen. Tenvijle dar Lucreitus en
CoUatiftHs foo prateden . en haren weg ver»

volgden, fonder te laren blijken, datfe Sex-

tus fagen, die, om haer niet t'ontmocten.
*t velt dwars over reed, gevoelde Bruins

iljn hert 't gene men niet zoude konnen uyt4»

drukken: want Sextuf^ als eenen rainnaer

van Lncretta, aenfiende , wiert hy bekoort
fijne geveynfde dommigheit te gebruyken om
hem re volgen, en om hem re gaen aenranf-

fen als eeiien Tegen-vryer, die hy gruwelik

haette ; ook zoude 't hem inder daet licht

gevallen hebben Lticrenus tTiCoUatims ^ fon-

der eenigen tegenftant te verlaten, en SeX'

tHs, die gelijk als hy, niet dan eene flaef

hy fich hadde, te volgen. Maer komende
t'o verleggen, dat, wanneer hy Sexttts al had
omgebracht Romen niet zoude verloft wc-
fen, jae dar hy felfs 'c voornemen van het te

verloflTeu zoude moeten verlaren , weder-

hielde de liefde des Vaderlandrs in fijn hert

de hefrige beweging van minne-nijr, die hem
had ontroert , fiende den Prins Sextus die

hard voort Hucnde , wel haell uyt het ge-

fichre was , van haer , wiens ontmoeting
hy wilde vermijden. Dog fy hadden naeu-

licx een half uur gegaen, ofte Co/lttwffj L\g

verfchijnen een van de Üaven fijner huys-
vrouw

,

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



ïir. BOEK. 449
'ïrrouw, die naer hun roe quam , en die uy-
:crmate fnel aenquam, doende liciuelik be-

: Tierken , dat 'et yet druks moft wefen , *t welk
1 lem verplichte met fuiken vlijt te loopen,

/ [nvoege dat CoUatims , naer hem toe treden-

de, feyde^ hoe loopt gy foo rafch? heeft u
^^HcretuXy om eenige dringende faek» aen my
"T»efoaden? JaeHcer, antwoorde de flaef , en
ik hebbe lalt u, als ook Spurtns Lucrctitts van
arent wegen te feggen , dat 'er ten hoog-

I den aengelegen is, fy u beyde foo haeft ali

D 't mogelilc is mag fpreken. Sy ontbiet ook
datfe feer blijde weien fal , indien gy eenige

: <ran uwe fonderlinge vrienden kond mede
brengen. Maer weet gy niet, hernam C<7iSf*ï-

twus, wat Lucrettct verplicht heeft u af re fen-

den? neen Heer, hernam hy, en 'k heb geen
lurt: yet te feggen, als 't gene ik u gefegt heb-

. be. Hier na Lttcretius en CoUctttms niet kon-
nende verfinnen , wat Lmretta bewoog hun
te willen fpreken, begondenfe harder aen te

ftappen , fondcr BmtHS yets te feggen, die

noch nieufgieriger zijnde als fy, haer volg-

de, fonder datfe 'r hem beletten: want bo-
ven dat niemant oyt eenig achterdenken
op hem hadde, was 't ook feker, hy, foo

verre 't fijne dommigheit toelier, had forge

gedragen van CoüatniHs niet gehact te

worden , op hope fulcx hem ten min-
ften 't eenigen dage 't vermaek zoude
peven , van Lucrettct te fien. Sy gingen
dan alle drie veerdiger alsfe gedaen had-
iden , enfc gingen felfs fonder fpreken

»

yder

4i
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4^0 C L E L I E,
yder foekeiide re raden wat d'oorfaek van dc«,j

fe boodlchap mocht gewecft zijn. Dog, bé:
langende BrutHs lijnen geelt was noch mee
opgetogen als der twee andere: want komen
de t'overdenken, dat hy ging befoeken fiji

weerde Lucrer/a ^ welke hy niet had gefien

zedert hy met 'er hadde gehadt, de teederftt

cn gevoelikfte ommegang die 'er oyt voorviel

kreeg hy een klopping des herten, die yei

foets hadde, Ichoon hy in fijnen geeft een

wondere onrfteltenis voelde. Maer eindelik

quamenie tot Collatia; en 'er komende von-

denf'er Kilentts ; die, gewaerfchout zijnde,

dat men argwaen op hem hadde, naer 't huys
van een fijner vrienden ging: invoege dat, al-

foo Lucretiii haren Vader en haren Man had
ontboden , darfe eeiiige hunner vrienden zou-

den mede brengen* fchortenfe hem mede;
want hoewel *t Vmlcr'ms niet met Turc^ttmus

hielt, was hy echter Lucretius» noch CoUntt-

ms geen vyant. Dies hem mede leydende

gingenfe voorby het huys . daer AroHCetHami'
ft/us

f Artemulor;ts ^ Zenocr^ues ^ en Celere ia wa-

ren. Dog BrutHs y wende *r hooft niet eens

derwaerts; en acngaende LuoettHs tx^ColUtu

KUS y fy droomden felf nier dat TurquifftHs hun
naer Collatia fond. foo was. haren geeft door

d'ontfangene boodfchap opgetogen. Onder-
tuftchen foo haeft alsfe van 't peert waren , ,

wildenfe in huys gaen, enfe waren naeulicx %

op *t boven fte van een fteene trap , die men I

vint over de plaets , otte fy fagen de fchoone, ,

en deugdelike Lucreten verfchijnen aen d'an- ».

derc
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Hl. B OE K. 4^1
ere zijde van een groot voorhof, beneden
en den trap zijnde : maer fy fagenfe onop-
efchikt, bleek, en treurig: en fy fagen in

*er wefen droef heit, gramrchap,cn fcliaemte.

*t Is waer datfe bijfter root wiert , toenfe, om
hare aenfpraek te beginnen , d'oogen ophef-
fende, die van Brutus ontmoetede. Dat ge*

' ificht ontroerden 'er foo krachtig, datfe een
tree te rug ging, 't hooft omkeerde, en niet

' ' konde voieynden 't gene fy had willen feggen.

Dog ten laetflen. naer d'oogen ten Hemel
'geflagen te hebben, wendefe haer tot haren
Vader, en tot haren Man: die. Tiende d*ont-

' fteitenis van't gemoet fijner huys-vrou, haer
' heel noeft vraegde wat 'er lette. Ah! Coliati'

' ms » (feydefe, voor de tweedemael d'oogen
ten Hemel heffende, als om fijne befcher-

. ming te verfoeken ) indien 't ongeluk my
" overkomen konde werden uyrge^proken

,

' :'t zoude foo groot niet zijn al& 't is: maer al

t 3**t geen de zedigheit kan lijden dat ik 'er u af
r >fegge, is, dat den eerioofen Sextus in mijne

j kamer is geweefl:, dat hy den flrafbaerften,

«n den baldadigften van alle menfchen is, en
'dat ik de rampfaligfte van mijne kunne ben .

^ tHier na (vervolgdefe de tranen in d'oogen
)

fc&irvraegt'er my niet meer af; maer belooft my
K' edelmoedelik dat gy my fult wreken, dat gy

: *t ganfche geflacht der Tarqumcn lult uytroei-

flvjen, dat gy veel liever fult llerven, als hun
in 't leven laten, en eindelik dat niemant in't

-^nt, toekomende fal vernemen den overlaft my
aengedaen , fonder ook de wraeke te hoe-

ren.

1
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4^t C L E L I E,
ren. LHcretta dcfe woorden eindigende , onr

moette, fonder twijfFel buyten hare gifling

noch eens d'oogen van Brutus; \ Is wel foo

datfe de hare datelik afwende; dog 'c ge

fchiede echter niet, dan nacr dat hy'er in

had gefien bewegingen, die op hem in 't by

fonder Tellenen te verlbekcn hy'er aeu Sextu.

zoude wreken. Haren man toen nader ko

mende, ftelde fich om 'er te trooften; en'e

te beloven haer te wreken, terwijl een trou

we flaef van die fchoone bedrukte , in twd

woorden aen Lucretius 't fchelmftuk van Sex

lus vertelde, en die vreeflelike voorval, wel

ke de heele werelt door bekent is geworden;

waer na iMQr^tms foo wel als CollAtmus er

Valerty^ Lucretta beloofden, haer ten hoog

ften te wreken. Aengaendc Brutus ^ hy be

loofden 't *er niet, als door fijn geficht, ei

door fekere dreygende gebeerden. die hy niet

konde laten te doen: want fchoon hy had wil

len fpreken, ware het hem» op dit eerfte

©ogenblik, niet mogelik geweeft, foo omfteU

den de droefheit, d'uytfinnigheit, de gram-

fchap, de liefde, en de minne-nijt fijnen geelh

Maer na dat defe vierRomeynen Lucum had-

den belooft haer te wreken, feyde Valtnt^,

die*er om hare <leugt teederlik beminde, cn

•er noch liefhad als een oude vriendin van

fijne doorluchte dochter, datfe fich foo feer

niet moft bedroeven, en datfe moft leven om

•t vermaek te genieten van haer te fien wre-|

ken. Ah! neen neen Valenus ; antwoordt;

^€fc «delmoedige Perfooa, 'c fal noyt gcfegt

wer-
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III. BOEK.
werden, dar Lueretia door haer voorbeelt de
Romcynfche Juffers heeft geJeerr, dat eea
vrouw fondcr eere kan leven. Op defe woor-
den trok de deugdelike Lucref/a^ Ichijnendc
fchoonder en beter gemoet als re voren , een
dagg' diefe verborgen had, |en den arm ca
de hant opheffende, en d'oogen ten Hemel
ilaende, als om fich tot een flacht-ofïcr te
^even de Goden diefe aenriep, duuwdefe iii

hare borit, en viel , den boeièm ganfch met
bloet overftolpt, aen de voeten van den el-

•lendigen Bmtus^ die dit droevig voordeel
genoot, van te hebben haer laerlle geficht,
en haren laetften fucht te hooren. Want
terwijle dat Lncretttis Collatims tn Valertus»
om hare verbaeftheit, en droefheit te betuy-
gen, fchrikkelik fchreeuden, wierp fich de-
len rampfaligen minnaer ter aerden, rukt de
digg' uyt den boefem van fijn weerde Lu.
cretta: en'er fiende, foo hem dacht, den
laetften fnik geven , als hem noch ken-
nende, en als wraek van hem verfoeken-
de , gevoelde hy een heldachrige dollig-
heit fijnen geefl innemen, die hem naer
geficn te

.
hebben dat die wonder-weerde

vrouw geftorven was , kracht gaf om met
de bebloede dagg' in de hant op te
ftaen , en te fprekcn met een defrig-
heit , die de Goden hem fchenen in te
blaefen. Inder daet alle

oogenblik uyt alle oorden
dit droevig fchouw-fpel
ftonden wonderlik verfer

A

die op
van de

quamen
. JjTHtHS

eenen
Stade

fien,

t die

de
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C L E L IE)
de bebloede dagg' in de hand had , te hoo-

ren: want hy feyde de fchoonfte dingen van

de werelt. om LttcrcttH^y ColLtttms, ralenuf en

alle de toehoorders aen te porren om defmaet

van Lucretm te wreken; en om 't ganfche ge-

flacht der Taf^u/ftefi uyr Romen te jagen. In-

voege, dat meefter zijnde van'tgemoet der

gene die hem hoorden, en doordienfe van

hem foo verwondert waren: en door't geficht

van foo fchoonen enToo droeven voorwerp ,

en door de groote dingen die hy 'er feyde,

maektenhy, dat de verwoetheic van fijnen

geeft drong in den geeft der gencr die hem ï

aenhoorden. Latende toen dcfe dagg* gaen

door de handen van CoUattms , voorts door

die van Lucrttus , van l^alerius , en van alle

die *er by waren, dede hyfe alle fweeren by

het kuyfche bloet van Lucretta^ hare doot te

wreken; hem te volgen, en hem te gehoor-

ifamen: wacr na, fonder met onnut weenen

tijt te quiften. hy AroMce, Hermmms »
Arte-

midovHS, Zenocratesy en CelertWtx. halen: en W
hun, met de felve plechtigheit , latende doen r

den felven eed, gebood hy dat men den wa-

gen van Lucretms zoude in fpannen, en ge-

holpen door Aronce door fijnen weerden Htr-

miwtis, en door] vele andere, leyde hy 'tlic-

haem van defe deugdelikevrouuytgeftrekt op

heerlike kuflens ; en doende den wagen dek-

ken met een groot rouw-kleet ftijgt hy te

peerde ; belaft al de werelt hem te volgen ,

en rijdende door de heele ftadc van Collatia,

neemt hydatelik fijnen weg na Romen. Maer
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HL B O E K.

hy wiert gevolgt van alle lieden in Collatia

9 die volgen konden : want alfoo de deugt
1 rail LHcrefta haer had doen aenbidden

, ge-

f duurcnde haer leven , was yder graeg om
1 1 hare doot te wreken ; en tot meerder ieker-

•
i; heit ftelde KxlertHs wacht aen de poorten

a van Collarla, om te beletten dat Tar<jii,}}/Hs

1 nergens af gewaerfchouwt wiert. Brntus

; quam dan voor de poorten van Romen ,

niet eenen grooten hoop gewapende lieden

,

. elk foo hy beft: had gekonnen, fonder dat 'er

. eenige tijding af was gekomen. Voor hem, hy

ging achter de wagen van Lucretia^ foo dac

hy dit droevigyoorwerp in 'r oog, en de felvc be-

bloede dagg, waermede fijn weerde Lmretta

haer had omgebracht, indehant hebbende,

. dacht hy dingen dieinen {ïch niet zoude konnea
-iiibeeldcn en die hem felfs onmogelik ge-

BjÉKveeft waren uyt te fpreken, foo ontroerden,

'de liefde , de droefheit, de minne-nijt, en

de verwoethcit. fijne reden. Hy feyde alleen

daer na, om te geven een overmatig geruy-

genis fijner wanhoop, dathy in die gelegcnt-

heit, aen de vryheit van Romen niet en

dacht, als om de doot van de onnoofele

hucretm te wreken : noch dat hy 't belang

ifijns Vaderlants, 't welk hem foo lief was,

iiiiet als om dat van fijne liefde voorwende.

^Hy droomde felts niet meer om de doot van

ifijn Vader en van fijnen broeder te wreken

;

len dit doodelik voorwerp had fijnen geeft foo

i rachrig ingenomen, dat Lucretui d'eenige

V )Oürfaek was vandefen grooten eaftoutenaen-

ƒ/. Dt:L Vv flag
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flag, die hy voor hadde. Defen aeiiflag was ech-

ter foo reukeloos nier als hy fcheen te we.

fen : want Brutus ^ Arofne^ l(^al€riHs , Htrmt^

ftius ,
Zemcrates , ArtemidoruSt en Celere , wiftcn

dat 'er binnen Romen foo grooten gefteltenis

\yas tot orproer ; en fy waren foo wel onder-

richt van 't groot getal der bedekte vyandea

die *er TarqHiH.tis hadde , fy met reden cenen

oploop van "t gemeen mochten hopen. Aroft'

(e, hopende de vryheit van Cia/e te vinden

in't verloflen van Romen, was immers foo

yvcrig om hare ketenen te verbreken, als of-

te hy een Romeyn geweeft ware, en alfoo

vierig tot de wraek van de wonder-weerde

Lucre/fa, als ofte hy haer broeder had ge-

weeft. Hermifiius van iljne kant was door-

gaens foo bitter tegens de gebreken van Tar^

qutnius'. foo bewogen door 't ongeluk fijner

vrindinne : en foo gevoelig over de droef-

heit van Brutus^ dat hy by na foo fcer ge-

hert was om Lttcref/a te wreken , als ofte

VaUria felfs defen overlaft had geleden. Be-

laiigende Artetnidorus^ Zettocrates ^mCeUre ydü-

foofe deugdelik cn dapper waren, begavenfe

hun lichteiik tot defe groote daet; en aen-

gaende Fa/erms yhy hadde TarquiHtHs ^ onder-

gang, en dc vryheit van Romen al over foo

langen rijt gewenfcht, 't hem gemakkelik

viel , fich met de wraek van Lucre/ia te moei-

jen. Maer 'c was feldfaem om fien , dat LucrettHS

en CoiLitwus, die uyt 'et Leger waren getrok-

ken, om tor Collatia de bevelen van den Dwin-

celant re gaen uytvoeren; en 'er^r«//// ,
fon-j

^ der
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der hem by na een woorr aen te fpreken had-
den laten volgen , hem ahhaiis voor hun
hooft erkennen, en 'rhiclden met de felve

lieden diefe Tonder dele droevige toeval ron-
den bcfer, en by Tarcjn:mus gevangen ge-
braclir hebben, foo waren hunne herten door
dele feldfame gefchiedcnis omgekeert , en
fuiken ontfag droegenfe Brutus , mits fijn

groot vetftant hun foo plotfeling bleek. Aca
d'andere zijde , Aromc , Hermittins , en fij-

ne vrienden, die om 'er te verbergen ftcels-

gewijfe uyt Romen geweken waten , quamen
*er in by fchoonen dag : *t is waer, fy gingen 'er

gevolgt door een groote menigte volcx van
Cüllatia, *twelk door fijn morren heel be-

quaem was een begin van oproer binnen Ro-
men te verwekken. Benevens dat /^/w/re , Hcr-

mniins y cïiValertus , famengeracdrpleegt heb-

bende, oordeelden 'tgoetware hunne vrien-

den te waerfchouwen fich gcreet te houden :

want ter oorfaek van de wagen daer *t lichaeni

van Lucretia op lag, konde haren hoop foo

rafch niet voort raken, Sy deden CV/f»? dan

voor uyt gaen , die , door drie foo uytnc-

meode mannen onderricht, in aller ijl Atuil-

car ging acnfeggen , dat hy alle hunne ge-

heyme vrienden, op de groote plaets van

Romen , zoude doen vergaderen , en dar iy 'er

hun gewapert lieten vinden. Hy had ook
laft, te waerfchouwen de Salifche Prielters,

en de Vertalen, die de faek bekent was, op

-lat yder wat toebracht, tot *t gene fy gingen

aenvangen, LncretiHs van fijne kant^ toen

Vv 2 Over-

i

f

ï
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C L E L I E,
OverlVe binnen Romen zijnde, liet die onder

hem ftonden feggen, datie hun tot eenigen^g^,

aenflag gereet hielden , verbiedende die hy

fond yets van Lucrcttaes ongeval te reppen.

En inder daet, de wagen daer 't lichaem van

defe wonder-weerde Perfoon op lag, quam tot

Romen-, fonder dat m'er yets af wift. Maer

toen hy aen de poort was , Brutus die niet en

twijffelde of het geficht van foo droeven voor-

werp en zoude 't volk weemoedig maken en

verbitteren, en foo voorts tot op-roer ver-

wekken, lichte felf op 't rouw-kleet, 'twelk

foo fchoonen lichaem bedekte, maer 'r op-

lichtende, wende hy *t hooft, om fijne droef-

heit voor CoUat.mis te verbergen. Waer na

•defen ontdekten wagen in de ftadt reed , ge-

volgt van Bruins die de bebloede dagg' in de

hand hadde , van Lucref/iies Vader , en Man ,

welkers oogen vol tranen waren: en door de

menigte volcx van Collatia. die de doot van

Lttcretia befchreyden. In 't eerft: beving d«

nieufgierigheit en verbaeftheir den geeft van

alle , die foo feldfamen fchouwfpel fagen, en dé

felve fchoonheit van L«cm/<i,dle haer had ge-

dient om overlaft te worden , dienden ook om
*er te wreken: want alfoofe bynaer even quam

t'ovcrlijden , fcheenfe foo wonder fchoon dat

'r Roomfche volk, 'twelk foo veel van hare

fchoonheit had hooren fpreken, en dat, ter

oorfaek van d'eenfaemheit daerfe in leefde,

haer naeulicx had gefien , foo overmarig ge-

raekt wiert , haer dus bevallig te flen, haer

joat te fi^n , d'oorfaek van hare doot te ver-

I

\
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Iir. B O E K.
nemen, enfe te vernemen uyc de menigte
volcx die defen wagen volgden, en die hem
volgende fchreydèn. Dies volgdenfe bynaer
alle die 't lichae;ii van Lucre/za^^gen , en ver-

fterkren den hoop van diefe vergefelfchapten.

Invoege dat van ftap tot (lap 'c gedrang be-

lemmerende hem die de wagen voerde, hy ge-

dwongea wierd fachrer voort te gaen. £r-H'

tHs dacht dat men ^t volk moft tijt geven om
te vergaderen, om weemoedig te worden, en
om fich felven 't omroeren aleer hy fijn vaor-
nemen dede uyrbarften; jae dat'etfelfs goet

ware te wachten; torfequamen daerfe hunne
vrienden motten by een vinden. Hierom fprak

hy niet een woort, en gaende recht achter

de wagen van Lucretui, toonde hy flegs aen 'c

volk door eenig gebeer van hant en oogen

,

éen foo jammerliken voorwerp. Maer toen-

fe waren op die groote pUets, welke is tuf-

fchen het Capitolium en dea berg Palatinus ,

dede Brutits den wagen ftil houden voor de
poort des Tempels van den flandhoudenden
lupiter ^ die Romnhts had doen bouwen, om
fich te quijren van een gelofte die hy geduu-
rende den Sabinfchen oorlog had gedaen,

Waer na Brutus van 't peert tredende, fich

ging (lellen op een plaets twee trappen hoog,
daer hy , als Overlle van de ruyrery , dat, hy
toen was, recht had om in verlcheyde gele-

gentheden openbaer te fpreken. In *f eeril:,

alfoo hy gewoon was 'tbegeeren van Tarejii^u

'i/us met groore eenvoudigheit aen die onder
hem (tonden voor te dragen, fchikte fich

Yv j naeis-
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4^0 C L E L I E,
naeulicx yemant om na hem te luyfteren, ca

al de werelt drong alleen toe om by de wagen
van Lucretiait komen> en de befonderheden

van hare doot na te vorirdicn. Maer Amilcar

gekomen zijnde gevolgt door een groot getal

vrienden, van raienHJ^vin Herm/mtej^ en V2in

CoUattfiHi', en die Bmtus tot Collatia aireede

hadden hooren fpreken , aendringende om
alle d'overige menigre rot ftilte te brengen,

hiel eindelik defcn doorluchten en al te ramp-

faligen . minnaer , de oogen ten hemel, met

een Itrafheit in 'cwefen, die ontfag baerde,

en 't volk de dagg' roonende, feyde hy: (met

een ontfaggclike llemj S/ct hjer^ edelmoedige

RomeyneM , de felve dagg* , die de edelmocltge

Lucreria, koe oitfchuUig datjè wi/ , fih ift*t

het t duivde, Ik^ toortfe u , voegde hy 'er by . om
ver/of van u te verroer ven die te mogen gebruykSH

tegens den wreedBeM vyandt die g y hebt, Hter^

om is''ty dat den doorluchten Vader vdn de deug"

delikt Lucretia, cn haren ongelu%jgen Man by

u recht verjoeken: maer V is veel m/n om de doot

van die edelmoedige Romeynfche Froaw te wreken,

ah om H uyt de ftavernyc te verloffen . dat gy

Joo vele dappere lieden g€n>:tpcnt fet, Jae edel*

moedige Rome)nen, heden moet gy ^tjnk^ van den

onrecht veerdfgen Tarquinius, en van de wrcede

Tullia af-fthudden, U Bloet van Lucretia heeft

gemaekty dat u den hemelgun0ig is y en den over'

/<!/?, diejè van den oudsten Joon des Dvcngelants

heeft ontfangen, port al de Goden foo kl^achng

om hare doot te wreken» datfchoongy^ernntet

mede moejdtt ^ t^ verfekert ben, dat de Jelu
Co-
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Iir. B O E K. 461
^den» die my htgevett hem te nvUem fleste» i^an

den throon dte hy t'onrecht he(it ^ hem (iraffeit

zouden over fijne fiotttheit , ja datje u feljs z.ou^

den flraffect volgens uvo2 flapherttghett , initen gy
H ntet en voegdet hy fbo veel kjoeks Iteden , dte

gefint z.ijn heden te flerven^ en hun by V Itchaem

van de kuyCche Lucretia te laten (lachten, veel

1 eer als langer den ver vloekjlen Drv/nge/ant van dt

v^<eïelt te gehoorjamen,

Brutus uytte defe woorden » met een foa
r.? edele grootrheir, dat 't Roomfche volk, ver-

baeft door hem dierwijfe te hooren fpreken,
inJer daet geloofde, dat de Goden een won*
der werk deden ; dat dit groot verrtanr, welk
hyhadde, hem plotfeling was ingeltort , dat-

fe hem als een Gefant van den hemel mollen
aenfien, met eerbied naer hem luy fleren, en
hem gehoorfaem zijn: foo makkelik is 't ficlx

meeder te maken van 'c geraoet des volcx»

door dingen die 't vcrraflchen, wanneerm'ec
fich te tijde van weer te dienen. Dus naer
een groot gemommel van roejuychingen, al

de werelt eikanderen feggende dat men fwij-

genmofti fweeg dele menigte, en hield fich

foo (lil, dat hrutusy uyt defe aendacht eenr

gelukkig voorteeken trekkende , vervolgde
te fpreken op defe wijfe:

Edelmoedige Romcynen^ ""kheb h aireede gefègt^

dat 'et heden a>' den dag gejchikj tot mvz vryloett ,

tk^ ^erjeg het u noch eens t/tdey daet , V ts heden

Un dag , dat gjy u recht gefag gaet wederk> tjgen ,

rv 4 de^
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461 C L E L i £,
devcijle het van u is dat Lucretius en Collatinas
recht ler/oel^fiy wegels den overlaf} die de kuyfche

Lucretia van den baldadtgen Sextus hee\'t gele
den. Maefy och Licy ! w/e Jag oyt een l'chelm'

pifk.'ff}^^ g'^l^kj wantfchoon WgeweltvanSexzüS
aen een uwer flaven ge/fleegt vcare^ zpude hy voL
gcns onfe voetten flrajbaer z.ijn, Maer^ edelmoe»

dige Romeynen, Lucreria, gelijke gy weet, wa/

uytfe^^-^^^^^
bloede t en np een geflacht dat aU

reede bift^en Romen heel aenftcnelik^ w.ij-, eer den

tersle der TarquiuCÜ pegsgedroomt had Grieken^

landt te verlaten ^ om m Italien te J^pm-^n. Gy
weet boven dien , datfe wonder dengdelik^ vo.ts, een

H dochter des O verflen van Romen ^ en Huys-vrouw

van een feer na-mage van Tarqüinius, Onier»

ttijfchen hebben noch de rechte van bloede ^ noch dtt

\)an herhergfaemhctt ^ noch rfi?vfcM/.h^, noch ^od"

deitks roetten^ noch de eerbied der finrs goden

^

getuygen van de floittkeit y en van de mtftnntg-

heit van Sexrus, hem i^nncn beletten foo grU"

wciik^n mifdaet te bedrijven^ dat men Ce naenltcx

l^n uytfprek^ny en dat de deiigdeliks Lucreria ,

hoevoelper ganfch geen deel aen had, niet heeft

linnen beflnyten langer te leven, en liever heefi

gehad te erven y als in ftaet te blijoen vanger-

alleen om te kpmten denl^en, Maer indien d'on»'

fchnUige Lucretia om "tJ'chelm-flHk^ van Sexrus

fs gestorven y is het meer als billik^* dat Sextus

roerde aytgeroeyt om de doot van d*onfch:i! l -c

Lucretia te ivrel^n. 'tStaet dan aen //, c- •

moedige Romeynen , dat Lucretius recht ver^

Jbckt wegens de doot van fijn eenige dochter; 'tis

$ok van u dat 'et Collatinus verfoeit vaft de»-

evern

f
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êverhifl hem gedae^ door eenen Prtns dte fijnen be^

^hermcr behoorde te voefen. Want bj wie linnen

.j deje doorluchte rampjai/ge gaen ^ om waek^te trekj

V l(en v.m hymnen vyant. Sa/ 'et zijn by de wreede

j Tullia, moeder van defen onrcchtveerdigen Prins?

\IL h » .f^S ^^^/^ ontjien , te ver^

geven 3 haren eerffen many die den beften Prins

van de w^relt was; hare fitfter te doen fierven ^

. mede termate deugdelil^ zijnde: te Jten vermoor^

den haren leader ^ die den grootflen en den wijjlcn

van alle onfe [(oningen was; jae Jelfs haren w.igen

te laten loopen over het lichaem van dien ongelakj

t kjgen Prins f om te kjimmen op den throon
^

diejè

met foo vele onrechtveerdigheit befit. Gy weet p

Romeynen, dat ik^ niet en liege ^ en dat ik^ niet

\ gae blikten de waerheït. Wat raet dan^ om eeni^

ge befchermtng te hopen van de booffe vron des w>
) -reltSy om de deugdelikjie te weken? wat meerder

'
. fchijn ^ om recht te gaen verjoegen by den man van

i fuiken wijj\ en by den weerden Kider des Benls

van d'onfchiildige Lucretia. Want boven dat hy

de hant heeft gehouden aen ai de fchelmfluk^n van

\. Tullia, dat hy ftjn eerfie hays-vrou heeft verge^

y ven , fijnen broeder en fijn fchoon-vader laten om-

: brengen^ wat en heeft hy h felfs niet gedaen, jae

X^wat en heeft hy met aen al de Rom'^ynen tn U ge^

meen en aen yder in V byfonder gedaen? Hy heeft

/laven tn den raet gefet ; hy heeft alle de rijl^ arm

gemtel{f^ al de armm heeft hy onderdruk/; ge-

bannen, ofte doen flerven^, alle eerlik^ lieden ^ die

m\r lev2n te bergen^ hare dengt ten deele niet

verborgen hebben: den oorlog aenge vangen om u te

' i verfwaren ^mifdadm opgeleyt om te ks^^^'^ 'tgoet

f
"
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4^4 C L E L I E
vaft die hy hefchuldigde ; ;ae heeft felfs Tempelen
doen honvuen

,
hy die de Goden joo feer veracht aU

de menfchen: alleemg om V Jlechte volk^op , cn be-

fig te honden; om baldadiger te mogen gen.eten

een gefag , V W/^ hy door duyjent Jch€lmftn%en

heeft verkregen. Dies bevint men dat de Jtlve

Romeynen» die van over lange door de heylige

jmrjèggtngen als overw/nnaers van de werelt voer-

den aengffien » z.^h geworden ellendige ambachts~

lieden y w^lke de rj en de Peckheytel noodiger zijn^

als denfchilt , en den degen. OndertuJJchen gou-

den Lucrerius en Collatinus, indien hy uvom
•wettigen Koning ware fijn onrechtveerdigheit ver^

dragen t Jonder nwe wael^daer overteverfoeken^

cn hun vernoegen met die alleentg de Goden afte
bidden. Mijnenthalven van haer /t/leen zonde

/k^ verfoeien f die, wagens de doot van mijn Va-

der ^ en van mijn broeder^ dev^dke ^ g^^ijK J"/
Wiet t mede onder ^t getal van die onnoojele flacht"

offers gew:efi zJjn. Maer^ edelmoedige Romey-»

nen y uisbekfnt, dat Tarquinius ttw^n wettigen

K^nmg niet is ^ en dat hy V noyt l^in worden,

Defen onrechtveerd/gen Prins is of den throon ge^

klommen y tegens de gront-wztten van onfen flaet;

hy en is noch door den Raet , noch door V Foll^ge*

kofen; hy fpotte met al de waerteekenen ^ en voorm

feggingen , daer men in defe gelegentheden op ach'

tet ,en met al deplechtigheden van den gods-dtenfl

,

vo.ier van hy ftch doorgaens heeft gedient volgens de

belangen van fijne flaet-fncht. Dhs ^ wel verre

2)an hem voor T\oningte erkennen ^ lijt gj verplicht %

door de gctroHWigheit die gj fchnldig zijtaen uweft

laetflen wettigen l\onmg, fijne doot te wreken.

Wreektft \
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II I. BOE K> 46^
V^fcekjfe daff, Romey^ept y de doot 7»^?/ Lucretia

w/eks^de; cpt om''er u door een nieHvo^ beweeg reden

toe te porren , w:et dat de dochter van den deugde^

i Itk^n Clelius uwen mede-bfirger ^ die den Dw/nge^

%lanty njcr gebannen te hebben^ foo menigmacl

y heeft votUen doen ombrengen, een van fijne Gevan^

gene tSy en datfe miffchien^ foo voy haer met da^

teltk^ verloffen , al de rampen van Lucreria fal
T moeten uytftaen. Maer um/ feg tkj V kpmt hier

niet alieenig aent op't\v^el(en van uwen laetfien

l{oningi van Hvoe dooie y ofte gebannen Borgeren ^

noch op V verloffen der dochter van den deugdelt^

ks^ Clelius, ^n de nicht van de groote Vefiale:

V komt aen op V vo^eken van h felven ^ en om te

\\ )WJeren dat hvo2 huys-vronw^n , uwe dochters ^ en

uvp,' fnf^ers dtergelijken ongeluk^ met mogen onder^

^\yhv^)rpen z^ijn. Stet
^
Romcynen. hoedan/gen na^

X^e/Tarquinius fal hebben y. tndien gy ^ dooreen

v i edelmoedig befluyt y fijn geslachte met 'w^gfaegt.

t Hoedanig fai de fiouthett van Sextus iv:/èny rn-

dien fijne mifdaet ongeflraft blijft , hoedanig de

baldadighfit van eenen nteuwen Dwtngelant , in de

dvo:ngeLindye geboren y en opgevoet y en die wy door

onfe fchandeltke laff/gheit noch flraffer fuUen ge^

tn iekS hebben? laet ons dan nem^n dat edelmoedig

: befluyfy vpaer af t'eenigen dage de ganfche w^relt

met duyfent lof-redenen fal fprcken; men behoeft

met dan te \x>illen vry zijn y en wy fU/ien V w,fen ;

voy hebben voor den Dvomgelant niet als onfe PoorteH

te flayten y om m^efters van Romen te zijn y en

\§tet dan een boos wijf voeg tejagen , om 'er alle ge-

breken uyt te bannen. Soo haefi wy dien heerlik

l^n aenfl^ig hebben nytgevoerty fnlleny des ben

Vv 6 tK

45-
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466 C L E L I E,
tk, verfiksrtyd'eygeHe kl'

ij
gs-deden van Tarquinfn?

ftjfte doothkjtc vyanden wjrdeH. V Zijn alle k

broeders^ uwe l^/ndere», ofie uws magfH^ fy lij-

den de felve dvo ngelandj die gy verdraegt; nufC

belaMgeH zijn de hare; jfy ftaen onder de Jèhe wet'

ten; aenbtdden de felve Goden; en vtj fnUcn ge-

roijfelikjoun J()0 haejl dit \mrbeelt van deugt niet

getoont hebben , ofte en fuUen V met blyfchap net

volgen, f^order V Jwaer^e lum den aenjlag is ver-

richt ^ devoijle ivy eindeitk^de jloutbett hebben y v.tH

rrj Hyt tegens h tefpreken., en te breien hetJchan-

deltk^fldfwijgen y *t w^lli^ons gemael^ heeft mede-

p/icht/ge van Tarquinius , ons doende door de vinge-

ren Jten,foovele overlaflen
yfoovelegebreks^^ ^enJo»

velefchelmPtik^n. Maer heden dat vo'j ons beginnen

tebeklagen» tvoijffel ikjtiet, ofte onfekjachtin y fttUen

de deugt van alle Romeynen opxoskkien» en 't gene

yder in V byfonder gedacht heeft y fal etndeltk^tn V
openhaer blijks». Met verlof fegt mj edelmoedi-

ge Romeynen y ts *er yemant onder u , die met tn^t

heymelïk^ heeft geknort^ over d^onrechtveerd/gheit

Tarquinius, en die ten mmjlen wfcnfchingen

en geloften tegens hem gedaen heeft? en heb ik^geen

reden te gelooveny dat al de Rom<jynen y V met

ons fnllen honden? \dnrve felf floHteiii^Ceggen

y

gy niet langer in flaet zjjt om te beraetflagen wat

gy te doen hebt : inder Miety devoijl gy na mijne

trachten hebt geltiyflert » hangt *er uwe behoudenis

oen y dat gy de faken tot *et laetfie uytcrfle door-

drijft : voanty gelijk, gy vD^et
y Tarquinius is,fo9

w^ynig gewoon d*onnoofele van de fchuldige toonder-

fcheydeny dat hyy omftch over een eenigen Romeyn

te Tvrekffty liever ai de Romeynen z,oude doon dan

"«er
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lïl. B O E K. 467
^
r Jich niet over wreken. Dies xv;lt niet langer

tufjchen beyden hangen^ devoijlegy aireede by hem
firaj weerdig zijt ; en , om u voor fijne onrechtveer*

d/ghe/t te bejchutten^ geeft h beleyt over aen V be^

fiter der Goden. \Verjocke dan op in den naem
van Romulus ^ onjen doorluchten Gront-legger

^

met te gedoogen, dat men Sextus flel in de ry van
Jijne naz>aten : \verfoek^ het ook^ op h in den naem
f^an Numa, den godvrnchligflen van alle onje l(o^

' n/ngen : en ik^ verfoekjet noch meer op in den
^ naem van Servius Tullus t de\t voijf}en en deugde^

likjten Pnns van de voirelt. Maer tk^verjoeke by^

Jonderltk^de vorack^ over de roonderw^erde Lucre-
tia* en de vryhett van Clelie, tn den naem van
de deugdehks Tanaquii, w^ll^rs gehengen/s onder

Qns noyt fal voerden nytgewjcht. Overlegt dan
eens, dexvijleivy geenen vuitttgen [(omng hebben^

dat gy voettehk^ meefiers z.ijt van V hoogfle gefag.

Bedenkt f feg /i^» dat gy voortaen Jlelt fchuld/g

zijn aen al de m/fdaden van uvoe Dwingelanden^

indien gy de gelegcntheit ^ die n U gelnk^ aenbiet ^

niet by V hayr vat. Den dag op w^lk^n tk^ tot u

fpreke is geenen der Galenden ^ noch van de Nonen ^

i noch der Iden^ dte voor groote aenlagen gevaerlike

dagen zijn; alle voorteeksnen z^jn ons gunflig^ en

vcy behoeven eindel/^^ gelijk^/k. aireede gefegt heb ^

niet dan te willen vry zijn , en vuy fullen V voefen.

Laet ons dan kloekjnoedelikj voor de vryheit van
>ns Ktderlant^ de wapenen aennemen; maer laetfe

lens aennemen^ met dat heldacht/g v?rtronvU'jn

,

'^f w^lk^bjna doorgaens alle groote engelnkk/ge nyt^

pm/len voorgaet. \Heb h aireede gefegt^ dat

^ejen aenjlagfcer licht , en /i^ herfeg het h noch

Vv y een^

ui

\
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468 C L E L I E,
cenmacl : dog fchooH hy V ^//V/ tf// iv:ire

,
\vy ZjOit^-

den gev.ier loopcj^ v tif (e Jtm ontffacit bsytneff onfi

mubi^en tenen iuvo:niigen oorloge die Borgers tegen

JSorgers 2j)iide vo.ipenen; dat voy de Jeli.e heyr^

kracht ^ dte Ardea belegert ^ moflen JïeHp ons btn-^

ften Romen karnen belegeren; en dat den Tempel

van Janus ecuw3l'ik^ moft gefloten blijven^ zoude

men daerom verlaten 't recht veerdtge voornemen^

van den onrecht veerdigen Dvo:ngelant uytte roeyen?

en Zsoude V ook^ met heerhksr zjjn ons leaderlandt

ecuwoltk^tn oorlog te [ten ; als het eenvo:ltk^te (len tn

JLtvernye. Romulus, die heden is in deryder

onflerjfeliks % voerde oorlog tegen de Sabynen, by^

fiaer Joo haeft als hy de gronden van Romen gelejt

hadde; en hy dede hun Uten aen met minder reden,

dan voy hebben om hem Tarquinius aen te doen

^

dewijl hy dien ntet doordreef als om d'ontfchak^ng

der Sabynfche vrouwjn fiaenJe te honden; en dat

voy hnn fUllen voeren tegen den Roover van Lucre-

tia : Nüaia den tweeden van on/è [(omngen^en den

eersten van aUe in go Ivrnchttgheit
^
pelde ten min^

flen va(l ^ door fi/ne wetten^ dat 'er lyjnnen ttjn

recht veerdige oorlogen ^fchoon hy fi:h met verplicht

vond » omfe ,gedmrendefin rij\, te voeren. Tullus

H jftilius voerde ntet alleen den beroemden oorlog

van Albe , dtefoo heerltk^voor hem nytviely maer hy

voerden hem ook^ tegen de Fidenaten, en tegen de

Vejentinen. Aucus Marrius voerden hem tegen de

Volkeren lan Latmm ^ tegen de Sabvmn^ tegen de

Vejentimn^ en tegen deFblfken. Tarquinius den

eersten »
vojU^rs dengden de laetfte met beftten , voer-

de hygeen oorlog tegen verfcheyde l^olken ? byfonderlik^

tegende Tofcanen ; enStï^ï\x^T\x\\\xi die deiigdebk^

en
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III. B O E K. 469
^ en yez^itd/gt voas» m.iei^e geen fw.irighe/t

, uyt V en-

mtele pHHt van ecre dien tegen dejehe Tofcanen te voe*

Wf^n. Oordeelt dan^ Romeynen^ ivat dejegrootc Prt^u

ij^cn z^wdengedaen hebben , indien 't w.ire te doen ge^

^mL'e^ om de gemeyne vryhe/t , en omJ00 gruweli^kz
^miffdaet als die iw/Sextus te flraffcn. Hebben xvy

rnjplvcgeen oorlog gevoert voor Tarquinius ,en voeren

Wrvy Vr nochgeenen tegen onfe nabuuren ,om hem mach^
tiger te mak^n , vo ierom jiillen voy dan , hem dien met
acndoen? Men behoeft ntet teJoggen ^ dat vcy niet en

hebben 9 w ter mede d/ente voeren; wantJoo ivy voor

§ns z^ijn , ts 'er n;ets tegen ons : en Romen heeft bannen

^^(ijneygene mtiuren . l^ijgsJieden]^ OverHen
^
Legerj ^

en wacr mede die donderhonden JbnderjetJ te behoe^

ven , als fijn eygenel^racht enfijn eygene deugt . Laet
ons dan veelliever ftemmen tot eenen eeuwigen oorlog

,

dan onder onfe Dwingelanden in vrede tefitten : w,ïnt

^\eindel/l^^ defe^cre doot , behoordeJèlfs ons niet tebc^

\4etten , onfe pltcht te doen , dewijl een heerlik^ doot veel

^heter ts als eenfchandeltk^ leven. Voorts bcelt h ntet in

Idat 'er yemant zy onder ons die w.ient uw3n l\pning

me worden; want wy verijlaren u aUe^ dat wy niet

begeeren als den Dwingelant van l^wt te helpethi

^n dat geen ander belang , als , van V gemeene befi ^

"^.van de recht veerd/ghej t ^ en dat vand'eer ons gaen^
de maekf. Laet ons dan l^oel^nioedcltl^^de wapenen

aennemen^ want dacr zonde dog ^gelijk^il^u aireed

t

heb gefèyt^ meerder gevaer zijn tn vrede te blijven»

\als tn den oorlog te begtnnen. Laet ons dan d'on^

woojèle hucrena. wreken ^ de Veffalen ^welko's voor^

."^echten Tarquinius door't v^fl honden der Gevan^

i^ene van Ardea heeft gefchonden ^ befchermen; laet

ms de dcHgt w:dcr binnen Romen roepen; en^ om
de
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470 C L E L I E,
de eerfte daet v.t» koog gejag nyt te richten Uet

0^/ Tullia Hyt de StaUt g.ic4 jagen; laet ons de

poorten van Romen voor de Dvo.ngelanien toefluy»

tc'4 ; Ltet ons onjè miiuren bcjchermen y indien Jyjc

aenranjfen^ en laet ons e;ndel/kjt Iteoer als oprt^ch-

Romejnenfierven , dan langer als eerlooCe (laven

leven. En gy rechtveerd/ge Goden Cvorgden^er

Brutus By
, Ji'ne oogen ten Hemel fïacnde) dte mee*

fiers der w.*relt ^ en de Befchermers van Romen

zijtf fend een rechte lufl tot eer tn U herte van

V volk^dat my aenhoort ^ en gedoogt niet langer dat

HV02 altaren onthcyl.gt worden door de onrvjerdige

oberhanden onfer Dvo ngelanden, Gy doorluchte

Gront-legger van onfe Sta lt , dien de deugt gefielt

heeft in de rye der onflerffdiks ,
verdraegt niet dat

H wjrk^vervooejl worde ^ dat Romen» wf/l^t^eenigen

dage meejlerjfe van de w.relt moet zijn^ langer

onderworpen blijve de grillen van den weedj^en aller

menfchen, en dat de deugt ^ vry verre van'er op

den throon te ftten, felfs tn de huyfen van gemee»

ne lieden geen fchuyUplaets tegens de boofhett vint,

Goddeliks Egeria. die den wijfen Numa fio haylige

•witten ingaejt , geeftn alle die my hooren een vie^

rige begeerte om te verdelgen, h:m^ diefe joo c^ua-

lil^heeft onierhoulen, /(uyfche Dimet Godimne

der kjiyfheitf voor wie den laetflen van onfe f(o^

ningen een^n pr.tchtigen Tempel gebouvot h:eft,

lijd niet dat de l^yfche Lacretia ongew 'ol^n blij'

ve, Heylige hup-^godm^ dte xcy een byfondert

tere toedragen ^ begeeft ons met ^ en geeft'onfe vy"

anlen over aen onfe recht ueerd/ge wae!{^: en einde"

itk^gy grooten Jupiter, 7w?c/?É>r van alle de Goden,

voor wie den vervlockjen Tarquinius ptyt Godts»

lafler»
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IIL B O E K. 471
aBerlike injichten etmn Ttmpd gefiicht haft ,

]flraft dm trotfen DivhgiUnt wiens hoovaerdye

eerdigis door den blixem-flratl ternederg(fhgeit

werden. Wreekt foo vde ellendige] xerdrukje

,

weert &^mens ondergang , flraft my flrengdik^y

indien deliifdedes l^uderlandts niet waerlili mijn [^y
. herte btfit - en indien 't mogelil^ , j]ort in daf

vanalde ^omeynen*tfelve gevoelen van haet te-

gutS'fjUnne D.pingdanderi ^ d.tt HgirtTOOr'^'g ^3

in *t herte va^i Brutus ,
op dat R^nmen verlojl wor»

dey en dat al de i{nmeynen mogen gdukXig :({jn,

' haet ons dan gaen eddmoedigt R^meynen , laet

: onsgaen , dit is de tact ft c dag van wvedieriflbaer-

(hdty indien gy my wilt volgen , d'overwinning

] ihtipacht ons
, 'kfiefe aireede ons d'armen tnerey-

: k'^n. Sp'^tt]^ , d^t ik '-^^^^ ofuwegevoelens de

m'jne ^ijn • ofte maekj my ten minfien > door eerii'

ge teek<r\oi , bekent 'tg^negv begeert , ofte watgy

hietbigtert. Want indien 't waerachtig is , dat \A

mijne vrienden en ik^alleen d'oprechte H^imeynen

:(jn , en alleen foo grooten naem weerdig , indien

m 'n moet , feg ik » voor etwvig de hoop verliefen

van ons Vadtrlandt te verlofjtn . fal defe dagg' ,

voegde hy'er by, den arm opheffende,, die

't herte van Lucretia hetft doorjïiken , en die

beware om *t heft van den Dwiugelant > indien i

^ergelegentheit toe vinde y te doorfiooten datelik^

*tmjnedoorfleken , en my verloffen van een leven ,

welii ik,m<!t vermaek , noch mit eeren langer ;^o«-

dekonmnbdjo{!d(^> I

De
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4/i C L E L I E,
Dc vrienden vm Brufus, van Aroitce ^ van

Valerms^ van Hermm/us, van LucretiHs en van
ColUtiHus

: beginnende te roepen, vryh^it

,

vryhett^, begonde alle die onrailike menigte
volcx *t felve te roepen , en door duyfent op.
roerige ftemmen te beruygen, datfe volkome-
lik gefint waren *rjuk der dwingelandye af te
fchudden. Maer Brntus, wien de liefde rot
Z«fr(?//;T toen noch meer gaende mackte, als
de liefde des Vaderlandts, liet het lichaem.
van defe wonder-weerde vrouw ferren aea
den ingang des tempels, alwaer hy eenigeln.
woonders van Collaria fteldc, om het te bewa-
ren: waer na met AroMce yLucretius

, CoU.U:nus^.
Viller(us, Henmnius^ Artemidorm^ Zemcrates^
Amrlcar, Ce/ere, Muttus , en verfcheyden ande-
re, die by hemquamen raet-plegende. wiert'er
b^aoten

, dat't eerfte welk hun te doen ftont,
was fich van de poorten te verlekeren. Mier
alfoo 4ronce in 't verloflcn van Romen , voor-
nemeük focht de vryheit van C..'//c, feyde hy,
dar, rerwijle Ü^uius fich van de poorten der
ftadr ging verfekeren , men aen d'ander zijde
molt gaea^met een deel der gene die de wape-
nen voor hun hadden aengenomea. vermee-
fterea 'r Palals van T.ircfirM us - om fich van
Ttdlia te verfekeren, en te be'erten dat de
doorluchre di)chter van C/W/W/ geen proye wiert
aen de baldadigheir van hare wachters, noch.
aen de wreetheit v.in de vervloekte TuUia,
'tVoorftel van A.-ottre, fchijnende geraden,
gat men hem volk daer roe : men gaf felfs verlof
aea ArtemUorus , aen Zcmcratts , en aen Celere ,

om
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III. B O E K. 47i
im hem te volgen; en Br^tHS gaende voor

lle die reeds de wapenen hadden aengeno-

len^ verfekerde (ichvan de yier poorten van
^.omen. Ecrft quam hy aen de Poort , genoemt
Ie Carmentaell'che, ftaende tuflchen de Tar-

peilche rots , endenTiber: voorts aen die ftaet

by den tempel van Janus, en den Vimunaelfchen

I berg.daer na aen de Poorr vanRomulus, by den
: i berg Palatinus, en aen die genoemt wort de Pan-

. li daenfche ofte anders de Romulidüche: maer
iderwaerts gaende, dede hy die groote ftadt

ryry van wefen veranderen. Inder daet , in een

uurtijfs, wierden al de Tempelen geopenr,

en alle de winkels gefloten; 't ganfche volk

quam in de wapenen; alle de vrouwen be-

ftonden de Goden aen te roepen / en mea
hoorde in al de ftraren van Romen niet dan

\\ vloeken tegen TitrejutHiHs en tegens Tnllia ; niet

Jdan klachten overde jammerlikt dooc van Z,«-

cretm> en lofrcdené van BrutHJ. De Salifche Prie-

'fters begonden in hunnen tempel re fingen,

om de vryheit van Romen te verfoeken, en

verdubbelde hare forge voor de bewaring van

dien wonderbaren ich>lt, die uyrvreele vandat

hy mocht geftolen werden, onder elt andere

vermengt was. De Vellalen vergaderden rond-

Icom het heyiige vier, om de felve faek van de

•goddinne f'^'eftii te begecren : den Hooge prie-

! iVer dede met gelijke meeningeeenOfFerhande

4 doen: iavoege dat dele voi)rbeelden van god-

vruchtigheit den oproer Itijvende , groote

bracht deden op'tgemoet des volcx. Onder-

li tuflchen vonden hun de fchepfelen van Tar^

5^

f

^.4

r

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26 B 37 vol. 2



1^:

474 C L E L I E,
tjH/itfuSy welke hy, als fijne Haven ofrc uyt-
voerders fijner wreetheden, had indcnRaed
gefer. wonderlik benart: want defen oproer
gelchiede foo fchielik, en foo algemeen, datr
fe niet anders konden doen, als hun gaen voe-
gen by Tu///a, die'er toen in eenen ftaecfag,
in weiken fy noyt geweeft was. Nu gelijk *er

in alle op-loopen des volcx een derde Party
'.5

, diC Iilcr cH dcnlvt a!$ om ïreien , en lictitot

eens anders koftt n te verrijken , verfogr Her*
mm/Hs^ voor dele wanorde beduchr zijnde,
verlof aen^i/m/^/, om t'fijnent -e mogen g.ien

wacht Hellen, uyt vreele dar de bevallige A^i-

leria, mocht gevaer loopen, van eenige baU
dadigheit te lijden; en 'er ook te gaen geren
aen S/i^e/ia^by de welke Rac///j, H^rm:h.i^ en
CoUitt'm^ toen waren , mer de Prins van Pome-
rie, en den Prins Tttus^ {unJcrnoch yetsvaii

defe wan-orde ce weren . mits dit huys ineen
ftraet (lont, al wat verre van de plaers daerfe

was begonnen. Mier *r geviel, dat Mutms
den Tegen-vryer van HerrmntAt

^ zijnde ge-

weeft van deerlleom fichby Brtéiits te voegen,
hebbende gehadt de lelve gedachte, ook voor
de deur van Ktlenns was gegaen, om d'eyge-

ne reden die 'er Herm nsHs leyde. Soo dat

defe twee Tegen-vryers eikanderen vragende
wat hun derwaerrs bracht, fy nors genoeg
fpraken. Mier Hcrm<>iius, te gelijk edelmoe-
dig en wijs zijnde, fchoon hy uyt 'er aert kor-

fel genoeg was , bond fich in, by die gelegent-

heit : invoege hy *t woort nemende, fcyde»

niet verlof MntiHS laet ons 't eyndigen van ons
ge-
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in. B O E K. 475
'cfchil uytftellen . tot wy Romen hebben ver-

»ft ; en , foo gy my gelooft, laet ons denken

^ahna re verdienen door den .ondergang van

vcjutHms ; want heden moeren wy onfe

[apperheit aen 't Vaderlant bededen. *k Sra

toe, hernam Mutius^ maer echter Tal ik

in hier niet gaen , 'tenzy gy te vreden zijt,

foo veel van mijn volk hier late als 'er van

d'uwe fullen blijven; en inder daet gefchiede

dit ook; waer na Mittms fich weder by Br^.

^tHS voegde , en HermmtHs ging by fijn deug-

delike Moeder , om aldaer mede- wacht te

ilellen. Maer een weynig eer hy'er quani

'k was'er de tijding gekomen, en van Lucrctmes

ongeluk, en van den oploop der ftadr: in^

voege dat den Prins van Pomerie, die fijn

weerde Hemulia onderhield, en Tttus die met
uCoUatiftct practte, uyrermate bedroeft wierden:

Mwant alfoofe heel deugdelik waren, haddenfe

een afkeer van Sextus mifdaer. Ondertuf-

fchen was de wanorde dringende , enfe wiften

v;wel, dat Raciüa en Snclta^ Tarqututus niet en

beminden jen dat d'eer hun riep by hare Moe-
:ëer, hoe boos datfe was; Hierom is 't datfe

van Hcrmiliay en van CallatiHa fcheyden, en

'er van fcheyden op de wreedfte wijfe des we-

relts, dewijl het was fonder haer naeulicx in't

byfonder te konnen aenfpreken. *r Is waer,

[ri hunne oogen feyden'cr een oneindig bewee-

gelik vaerwel. Den Prins van Pomerie was
echter een weynig gelukkiger als Tttus ^ want
Jiy konde ten minften regens fijn weerde Her-

milta met twee woorden feggen , dat hy met
groo-
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groote droef heit van*er fcheyde. Helaes!
Me-vrou, fcyde hy'er heel foetjes, indien
'r gene men van Sextiu fegc warachtig is, vrees
ik dat de Goden de belcherniing van al de
Tiv'ijHtvcM fulkn naerlaten , en ik u voor de
laerftemaeU vaer wel fegge: want ik bcvindc
fijne mifdaet foo gruwelik, dat ik feifs rechr-

veerdig vinden zoude, dat ik 'er om geftraft

wierd , alleen mits ik fijn broeder ben. In-
dien my dir ongeluk overkomt^ voegde hy'er
by, beklaeg mijn noodlot; dog indien 'er den
Konmg mijnen Vader 't rijk om moft verlic-

fen , fal ik 't my getrooften, indien ik uwe ge-
negenrheit niet en verliefe. Hier mede wiert

hy genootfaekt met den Prins fijn broeder he-

nen te gaen : dogfe waren naeulicx aen de voet
van den trap, otre Hermmttis , die 'er hoog
achte» quam in, gcvolgt van die, welke hy
geduurende defe wanorde , by Sivel/a tot

Wachten wilde ftellen. Defe ontmoeting ver-

fette hun gelijkelik: want den Prins van Po-
merie , en Ti/tes , HermmtHs Tiende met gewa-
pent volk . begrepen wel» dat dewijle hy in-

dien (lant binnen Romen was, *c gevaer noch
groorer moft wefen als fy gedacht hadden.
Herm:Kius van fijne kant , die 'er uytermatc

veel van hield , die felf grootelicx aen hun
was verbonden , mits fy hun verfcheyde ma-
len, voor fijne belangen, tegens den Koning
haren Vader geftelt hadden > die fclfs wift

datfe om fijnent wil Mutins nieten beminden

;

en die 'er in 't huys van fijn Moeder ontmoet-

te, vond fich geweldig beteurert; wam foo hy
uiet
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III. B O E K. 477
et had gefien dan op den aenilag daer hy
ede om uyt was moft hyfe ongetwijffelt he-

rren: maer fich latende dunken dat d'eer,

'edelmoedighcit , ja felts'r rcchr van herberg-

d faemheic 't hem niet toelieten te doen, koos
hy d'edelmoedigfte zijde; en'twoort nemen-
de , feyde hy mijn Heeren , 'k beklaeg u dat gy

r broeders zijt van SextuSy en gevaer loopt van
in fijn verderf gewikkelt te werden ! ja 'k be-

. klaeg mijn felven, dar ik ben van een Party,

.j met d'uwe ftrijdig. Om u evenwel te beroo-

; nen dat ik de deugt acht over al daer ikfe

. ; vinde en om t'uwer gunft te doen al wat ik

. ; kan, en mifTchen een weynig meer dan ik be-

i hoore, bied ik u aen u re geleyden rot de
( Poort der Stadt, die hier naeft Is: ook valt 'er

geen ander befluyt voor u te nemen. Gy zijt

I ongcwapent ; hebt niet dan flaven by u; de
I ganfche Stadt *is in oproer; nicrs is'er in ftant

• om weer te bieden, u Paiais is met gewapenc
i volk omsingelt, en indien gy noch een oogen-
i blik u beradet, fal 'tmiflTchien in mijne macht
j niet zijn uwen ondergang re beletren. Den
Prins van Pomerie en T/z^^ ,hoorende Hermt'

wutus aldus fpreken , ftonden vcrfet: wanrfe kcn-
' den fijne oprechtigheit,foodarre niet en twijf^

felden aen 't gene hy 'er feyde , echter duttenfc

vover 't befluyt datfe behoorden te nemen:
. ritiaer hoorendeeen groot gerucht in de ftraer,

' tegen over die, daerfe door moften, en fien-

,.de darfe niet langer in ftant waren om te kic-

ken» namen fe de voorflag van Hermmnts aen ,

acr fy namenhem aen, in meeninge van buyten

de
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47» C L E L I E,
de ftadt weder in *c Palais by TnUia te ko-

men , door een bedekte Poort , daer Hrrmi'

fiius niet afwift , ais gemaekt zijnde federt

hy uyt Romen was geweeft. En inder dact,

naer darfe Hermmtus wegens fijne edelmoe-

digheit geprefen , en 'er ongeiuk bekiaegt

hadden, gingenfe naer de Poort, die niet verre

van daer was. die Britttts noch niet had inge-^

nomen, en fy wièrden'er door HermwtHS feifi

geleyt, die daer na weder quam by Sn-eita

wacht ftellen, waer na hy fich weer by Brutus

ging voegen, die een oogenblik daer na quam
aen de poort , die den Prins van Pomerie , en

Tttus waren uyrgerogen. Ondertuflchen be-

vond men dat d'edel moedige daet van Hermi-

fiius^ in piaets van de gemeene faek hinderlik

te zijn, haer diende: want defe twee Princen

waren dappèr en deugdelik, en hunne tegen-

woordigheit had miffchien ten deele konnen

verkoelen den yver van die de wapenen regen

TaraiHimHs hadden aengenomen. Ook feyde

hy Brntus ,iXitx hy by hem quam, wat 'er was

omgegaen. Dog alfoo het nimmer mogelik

is orden te houden onder een menigte van

volk, welk onverwacht de wapenen aen-

neemt, was Romen toen in een gevaerliken

ftaét; want of wel de ganfche Stadt was opge-

ftaen , ydere wijk fich inbeeldende dat fulcx

niet kende zijn, dacht om fich tegens d'an-

dere te befchanflTen. Inder daet die van't Ca-

pitolium begroeven fich, uyt vrees dat yemant

der TanjnmeH niet en week tot de berg-plaets

op defe hoogte zijnde. Die van den berg Pa-

lati-
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III. B O E K. 479
latinus deden infgelijcx, cn die van den berg

Aventinus hieuwen at', by naer al d'oudeLau-
rierboomen , waer mede haren berg was befcr,

om d'acnkomften te belemmeren. Meu be-

waerde felfs de twee eynde van de Subliciaen-

fche brug, waer door Jftcus Mart/us den berg

Janiculus aen Romen gehecht had. Die van

den berg Quiriualis verft erkten hun mede,
en alle de wijken van die beroemde Sradr de-

den het felve. Men fteldc ook wacht op de

fchouwplaets , uyt vrees men die voor een

foort van fterkren mocht gebruyken: die van

de heylige ftraet beichanften'er, foo deden ook

de groote ftraet van ApoUo; die Eros genoemc

wiert dede 't felve: de ftraet van de drie we-

gen, die uytermate vol volcx is , verdeelde

(Ich ; en 't was ""t eenig geweft van Romen,
daerd'Inwoondersniet eensgefint waren. Maer
voor die in de Cypriflche ftraet woonden,

men hoorde noyt van fuiken verwoerheic , als

die defe tegens hunne Dwingelanden betuyg-

den: want alfoohet indefe ftraet was geweeft,

dat de wreede ThUih haren wagen had laten

rennen over 't lichaem van 'er Vader, dacht

hun datfe meer als andere vetplicht waren

hunne hevigheit tegens haer te laten blijken.

Inder daet ly waren 'r, die, tegens 't goet vin-

den van BrutHs ^ eenige huylen van Tar(juimus

aenhang pionderden , en eenige rampfalige

vluchtelingen, fchoon f'er niet en weerden,

ombrachten. Ondertuflchen, na dat Brnius de

Poorten had bemachtigt, en dat hy wilde gaen

fien, wat uyikomft den aenfl:ig van Jrotice

ir. Deel, . Xx had
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,

had gehad, llonr hy cenigen tijt heel bercu-

tert: want hy vernam dat al de verfcheyvle

plaerfeH:, die ik. koom te noemen, bei'chaiift

waren. Soo dat hy in 'teerfi: .fich niet anders

konnende inbeelden , als dat de Sradt ver- -

tleelt was, hy reden had te vreel"en,dat fijnen

aenflag niet mocht gelukken : dat Lutretui niet

ïioude gewroken, nóch Romen van fijne Dwin-

gelanden verloft worden , fijn grootmoedigheit

iDefweek echter niet; en fonder een oogenblik

in twijffel te blijven ging hy van wijk, tot wijk,

van ber" tot berg , van piaets tot plaers , en van

ftraetto° ftraet ; maer hy ftont heuggelik verlet

te bevinden;, dat al de Romeynen't eens waren.

Soo dat hy, een yder hebbende bekent ge-

maekt, darfe alle van eenen geeft gedreven

-wierden , beftont hem foo groorcn geul volcx

te volgen, dat de menigte hem hinderde. On-

dertuflchen over al orden hebbende geftelr^

ging hy fien hoedanig 'cnoodiot was van Aren-

ce , die meerder tegenüant vond , als hy fich

had ingebeelt. Want dewijl al den aenhang

van TarqupuHs ter vlucht by Tuliht waren ge-

weken , hadfe by'cr veel handig volk, dat,

om 'er eygen belang verplicht zijnde fich te

weeren, hun ook halsfterrig verdadigden. 'tls

waer^ ^^vcijce dede by die gelegentheit onge-

meyne dingen. Acngaende de wreede TuUta,

toen men haer 't bcginfel van den oproer

Quam feggen, fpotterif 'er mede , en gelooide

't niet met alle was ; en toen men haer *r fchelm-

auk van Sextus , en de doot van Luaefiitf,

vertelde ,
feyde -dit vervloekte wijt"^ dat. in-

fliea
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III. B O E K- 481
dienSexfiis Co/Litrmishad doen verbeven, al-

vorens fijn Huys-vrou van liefde refprekeu,
fy'cr niet zoude doordeken hebben. Mier
toenfe met ernft wierr bericht, dat de ganfche
Sradt was opgeftaen, en dat menfe in*er Pa-
lais wilde aentaften, wiertfe dul en uytiinnig,

toen wildefe gaen op een hoogte, die uyrfag

op een groote placts voor 't Palais, maer^t volle

dat 'er aireede gewapent was vergadert, fag-

fe foo haeft niet, ofte 't riep haer toe, al de
fcheld-woorden diefe verdiende. Invoege
dat ganfch geen fchijn fiende omVr aen de
hevigheit van 't geftoorde volk over te ge-

ven , fy niet en dacht als*er in 't Palais te

verweeren , en het aen TarqunwHs re laten

weten, hopende hy met ecnige krijgs-hoopen

tijts genoeg zoude komen, om te beletten,

dat defe wan-orde haer bederf niet wiert.

Maer ter felvcr tijt , datfe naer Tarquiftiiis

j
fond, begeerdefe datm'er een dagg* langde,

' darm*er vergif Tocht, jae dat men fclf gereet-

fchap maekte om 't Palais in brant te fteken*

indienfe wiert gedwongen, door een bedek-

te Poort, die in de gracht quam, t'ont-

vluchten; voorts willende meert er zijn van
Clciicj noodlot, lietfe halen die 'er toen be-

waerde ^ om hem te verplichten haer in 'er

vertrek te leyden. Dog aUbo defe man
wel v/ifti hoe Tulba gefinr was, anrwoorde
hy , dat hy defe Gevangene niet durfde

verplactfen dat hy foo hacfl den oproer

^vas begonnen , naer Tarc^ian us had ge-

yfonden , en dat hy fijne laft verwachte,

Ht Xx :i waer
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waer me<3c hy vertrok , en fich houdende voor

in 't hooft van fijne mede-gefellen, wilde hy

niet weder by iW/r.ï komen, fchoonfe hem

meer als eens liet halen. Aen d'ander zijde ,

den Prins van Pomerie en T/iifs, de keer der

Stadrs-inuuren doende , om re gaen naer die

bedekte poort , door welke fy hoopten in 't

Palais te komen ,
gingen met een ongeloofte-

like droefheit : want alfoofe voorfichtig en

deugdelik waren, haddenfe een fchrik van

haers broeders mifdaet, en voorfagen wel ,

hoe forggeliken ^evftlg defen oproer konde

hebben. Maer alsfe dachten aen 't verbor-

gen belang datfe hadden aen defe onrechr-

veerdige daet. fcheelden *t weynig , ofte fy

en beÜocen weder binnen Romen te kee-

ren, en hun te ftellen voor in 't hooft van

^ie 'iHcrefia wilden wreken ; want Titas be-

minde de fchoon-fufter van die doorluchtc

doode, en den Prins van Pomerie vrijde

Hcrnulta, die een byfondere vriendinne was

van Lucret'uu 't Is waer, hy zoude noch

veel droever zijn geweeft . indien hy had

geweten, datfe de fufter van BmtHs was,

en dat hr^tus was 't hooft van dele geftoor-

de menigte, die de wapenen had aengeno-

nien. Ter ander zijde was Arouce, gevolgt

van Artemuioriis, vza Amilcav , van Zcftocra-

tesy van Ce/ere-, en van die Brn/HS had be-

laft hem te gehoorfamen , gaen befpringen

Palais, daer Tu/Jta haer in onthielt, omia

te vangen, ofte uyt Romen te jagen: mae

vüornemelik om C/c/;c te verloflen. En m
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der daet, dede defea doorluchreii, dog oii-

gelukkigen Prins, bydefe gelegenrhcir won-
dere dingen; en naer d'eeiile poort te heb-
en doen nedervcllen, ging hy, met den
gen in de vuyft , d'eerlle aenranlTen die-

befchermden , en diele befchennden met
t .'cen ongelooffelike dapperheit : want den

Prins van Pomerie , en den Prin^e Titm
eindelik door de Poort van de gracht in 'c

Palais gekomen zijnde» waren Perloonlik

in dit voor-liof ordre (lellende, ja lelfs met
ygener hant vechtende. 'c Gene dit ge-

recht aenmerkelicx had. was dat 'et wiert

gefien van de wreede TuUta, die het uyt de
venller van hare kamer aenfag; en ook van

wonJer-weerde Clebe ^ die me " r',,;»

ras, voor dar venderrje met rralycu, door
!t welk ly gefien had , toen A ndcar by 'er was»
k-lichaem van die haer mail verloiTen. Dies

et A'OHCc ^ gevolgr van fijne doorluchre
rienden , dio , welke d'omvergeworpene

.P.)orr befchermden, hid op de vluch: gedre-

ven ; fag hy in de vcnders die voor hen wa-
en de trorfche TitU.a ^ en in die ter linker

ijde, de wonder-weerde CUiie. $00 dat hy
gelijk, ficiide 't ganfche voorwerp fijner

efde, en een der groorfte voorwerpen van
fijnen haer , fijne dapperheit noch groorer

vierd: voornemelik toen hy fag den Prins

an Poaierie en Titus , die hun ftellende

'r hooFt. van de hare, hem een weerdige
fijner eere fchenen te wefen. 't Ge-

cht dat op defe eerlte plaers gelbhiede

Xx 3 was
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4^4 C L E L I E,
was gfoot en hevig , wancalfoofe, \va» afge-

fchoten meteen hekken twee treden hoog,

daer men niet opging dan langs een fteene-

trap . hadden de vyanden van A oftce groot

voordeel. Aroiice dreef echter fijne vyanden

twirtigmael tot daeren toe, en wiert ook-

wederom ,
onaengefien alle fijne kracht, twin-

tigmael te rug gedreven, tot aen de Poort,

die hy had overweldigt. Maer terwijle de-

fen ftrijdt gefchiede, leed Cielie 'rgene men

lich niet zoude konnen inbeelden , want

ydcr oogenblik fagfe haren weerden A.omcü

in gevaer des doots. Sy vrcefde felfs meer

als uyt eene reden d'oorfaek van fijnen on-

dergang te wefen; wantfe merkte van rijt tot

tijt dat Ai'ouce \ hoof wende naer de venfter

daerfe was. Soo datfe vreefende fulck hein

niochtc hinderen, fy wel hadde willen weg-

^aen. Maer ten laetllren de lurt:, om te fien

wat haren weerden Befchermer zoude weder-

varen, de fterkflre zijnde, bleeffe bcfien dit

harde gevecht, 'twelk ongetwijfFelt yet hevi-

cers in had, als de Itrijden die gemeenelik iu

den oorlog gefchieden. Want de Romeynen

die Arofice volgden waren foo dul , en foo be-

luft om meekers van 't Palais des Dwingelant*

te wefen . alwaer (lof was om rijken beuyt te

krijgen, dat, hoefe gefint waren, fy een krach-

tige%eweeg-reden hadden om te vechten. De

gierioe fagen op den rijkdom van den roof:

d'edelmoedige op den ondergang van Tarcfui'

«/«/;devriendevan Arosicco^ devryheic vanC^--

/ƒ>. De deugdelike in'talgemeyn op de ftraffe

vaa
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lU. BOEK.
vin TuU/a. en

•1 [

48$
wraek van Lticrcfia^ ter

ander zijde waren 'er ook verfcheyde redenen
van ongemeene dapperhcir, want voor den
Prins van Pomerie, en den Prin^e Titus hoe-
welfe, van de boofheden, haers Vaders haer
Moeder^ en van hunnen Broeder, een fchrik

hadden , dewi j l her te doen v/as om den rhroon

,

raekten \ voor hun alles : en aengaende die hun
vergefelfchappen , fy beelden 'er lbo vaftelik in,,

dar ^indienfegevangên wierden, ^volkhun zou*
de verfcheurcn , datfe hun met ongeloofFelike.

1 halllerrigheir verweerde. Soo datmen noyt van
vb diergelijke heeft hoorenfpreken: en *er v/iert by
•b defe gelegenrheit foo veel volcx omgebracht, .

I

dfat 'er de plaers van 'c gevecht overal medebc-

I

zaeytlag.Maer't gene ^rc»>;c^'j ondergang fcheen

I

te zijn , was dat terwijl hy frreed , en dat hy de
dappere Prinsen, diehy voor had , dreefrot aen
den trap van' t hekken • ThIUci door een poort

,

ftaende ter rechter zujde, ander volk uyr liet , die.

Aronce bedoren, en in een oogenbük depoorr^.

die hy had opgeloopen . toe bolwerkten, ibo dac

hy door dit middel op d'eerfte plaers van 't Pa-,

lais beferwas, cn van buyren geen hulp konde
krijgen. Dier viel wel eenigen (Vrije, om hun, die,

de lalt v2n Tu/lu% uyrvoerden afrekecren, dog.

hy wierr echter eindelik verricht, mirs Aro.Kt^

't geweldig befig had mer den Prins vanPomcrie.

te bedrijden. Belangende ZemcrateSy hy had dert

Vnt^c^t Titus voor > en aengaende /^w/Zr^fr en Cf-

lere , fy trachten pver 't hekken te geraken , onv
^erdaerna een deel van de hare tedoenoverko-

cn, fonder tijt te verliefen , met de fteenc-trap,

Xx 4 die
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4^4 C L E L I E,
die ibo hardnekkelilv wiert befchermt, te

willen bemachrigen, Mier toen AroMce door

'rgefchreeuw van die achter hem vochten, be-

richt wierr , dat delaft die hy had gegeven

,

van d'ingenomene poort wel te bewaren, qua-

lik was gevolgt, meenden hy verlorente zijn:

want hy enkonde op geen twee plaerfen vech-

ten, niet volcx genoeg hebbende, omfe te

verdeelen. Ondertuflchen dachten den mee-

ften hoop'der fijne toen meer op't baenen vaa

eene weg, om uyr dele piaers te raken, als

om vorder den fteene-trap te willen overwel-

digen : maer alfoo dit Aronccs voornemen

niet was, en dat hy liever had te fterven als

te wijken, enden aenflag der verioding van.

CUlie te verlaten, ieyde hy ; (regens die nier en

dachten als de poort weder optc breken) Neen.

neen, daeris't niet dat men moet vechten, want

rechte dappere lieden gaen noyt uyt door de

fel ve piaers waer doorfe zijn ingekomen; volgt

mydan, Romeynen: want gy Tuit niet dan fla-

verny e vinden , daer gy tracht door uyt te raken;

engy fult de vryheir vinden daer ik u leyden wil

.

Aronct uytte defe woorden, als ofte hy inder daet

ware verfekert gweell t' overwinnen, footlat

ydetfich by hem voegende, hy eenen nieuwen

aenval dede, en hy dede dien met fuiken kracht,

en wiert foo dapper onderfteunt van al fijn©

vrienden , en voornemelik van Zemcrates, dat

den Prins van Pomerie, enden Prin^eTz/w/ ge-

dwongen wierden de vlucht t^ nemen. Arofice

nootfaekren'er felf den fteene-trap te verlaten

,

cn al datfe konden doen , was een deel van 'er

volk
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m. BOE K. 487
volk te laten dootflaen, om fekerlik temo-
gen wijken in 't Palais, fonder dat*er hunne
vyanden met 'er in quamen. Ondertuflfchen

fagen die door laft van TuUtit waren uytge-
gaen, om d'eerfte poort in te nemen, niet lbo
haeft , dat de Prin<^en hunne meefters ,de ftee-

t.. ne trap diefe befchermden, hadden verlaten,

r*c oftefy en verlieten mede de poort diefe bewaer-

den, en liepen weder in, daerfe waren uytge-

komen: foo dat hier naer Aronce en fijne

vrienden meefters waren van de plaets. Maer
met fe wilden denken om de poort van 't Pa-
lais t'over weldigen, gebood de wreede Tuttta

dat men onder hun zoude werpen een flag van
vierwerk, 't welk Tartfumtus certijts had ge-

bruykt, toen hy de vierballen uytvond, van wel-
ke hy lich op den Tiber diende, ren tijde van
den Sabijnfchen oorlog. Want dewijl'er van'c fel-

ve ruyg noch genoeg gereet lag , maekteT«///«

dat fulcx dit die vochten wonder laftig viel ^

mits dit vier foo vaft kleefde aen de dingen

die *t taekre, dat men't niet dan met groote

moeyte konde quijt worden ofte uytbluflchen.

Boven dien dedefe uyt de venfters werpen al

*c gene bequaem was om de vyanden te verplet-

teren : fy liet felf een leuning , ftaende om een

plat boven op 'er Palais, afbreken, om 'er

die 't wilden vermeefteren, onder te verfmoren.

Soo dat , of wel AroHcegttn vyanden meer had ^

met den degen in de vuylt ;
hy fich toen in

grooter gevaer bevond, dan hy had gewéeft,

want uyt al de venfters van't Paiais fchoot-

mcQ pijlen, wierp men vi er-werk , ofte din-

Xx 5 gen
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gen bequaem om diefe raekten te verplet-

teren. Ondertuflchen den dapperen Arome^
füüder door de groore van't pcrijkel daer hy
fich in vond t*ontfetten . jae felf fich al te ge-
lukkig achtende, dewijl fijn weerde CUUe fag

*t gevaer daer hy in was om haer in vryheic

te Itelleu, diende fich, onaengefien de hagel-

buy van pijlen, van fteenen , en van vier,

van *t felvc gereetfchap 't welk hy had ge-

bruykt om d'eerftc poort op te breken; want
alfoo Lucrettus Overlle van Romen was, had
hy*t hem doen geven uyt de gemeyne pak-
huyfen, toen hy dit Palais was gaen bcdor-
men. De dingen dan dus ftaendc, quam
BrutHs , die Tonder eeuige tegenkant fich

meefter van Romen gemaekt , en op al-

les orden gcftelt had , daer ter plaecTe.

Maer hy quam 'er gevolgt van ra/erms

»

van Hermimus ^ van Lptcrtt/uSy van CoUattms^

van Mutms^ en van een ontallike menigte

gewapende mannen. Soo dat TuUm , en

de Prinsen hare Ibnen, fiende dat men de

laetfte poort van 't Palais ging nedervellen,

en dat 'et hun onmogelik zoude zijn haer

tot d'aenkomfl van Tarqiumus te weeren,

*c uyrerfte beÜoten : en toen de poort

quam te breken , en te vallen , fag Aronce,

in een groot voor-hof zijnde , aen de voet

van den trap , een grooten hoop veerdig-

brandende dingen , waer mede TuUta het

by naer in een oogenblik had doen vullen,

en daerfe wijkende, de brant in had, laten

fteken. Dus in plaets van tot, befcher-

ming
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in. B O E K- 4S9
BBiining. defer poort gewapende lieden te vin-

slden, fagen'er Aronce en fijne vrienden uyt-

d komen een ruyfTende vlam , die hun op
if een vry vreeiTeliker wijfe den ingang be-
• lerce. Defcn doorluchten Prins dan , ge-

V idwongen zijnde te wijken, wende d'oogen
^

) naer de venders daer hy Clelie altijrs had ge-

1 fien , en daer hyfe noch fag, maer hy fag-

fe op eene wijfe, die fijn hert dede beven;
vwant hy fag dat fy 'er fterk vaft hield aeii

de traliën van de venller daerfe was, om
niet re volgen mans die 'er daer wilden afruk-

ken, en darfe 't hooft naer hem toe keerde,

als om fijne hulp re verfoeken. Een oogea'

: blik daer na fag hy haer , noch Plotma niet

meer, en hy fag felf de wreede TuUu% niet:

foo dat hy, fich met feer veel fchfjns in-

beeldende, dat defe onrechtveerdige Prin-

ses Clel'te van plaets had doen verwilTelen,

en dat fyfe in 'er gewelt had , gevoelde

:*t gene mèn nier zoude konnen uytdrukken.

'Hier om gaende by Bruttis en Hermifims , die

hy fag aenkomen , verrclde hy hun in hoe-

danigen angll hy was. Macr hy had nacu-

licx de fake verhaelr, ofte Bmtus hem be-

.iricht hebbende dat 'er een bedekte poort

in'c Palais was, twijtFelde hy niet langer

iofrc TiiUht en al de hare het dachten t' ont-

vluchten. Inder daet, fchoon men noch ver-

ifcheyde dingen uyt de venfters wierp, was

"iet niet mee fuiken gewclc als re voren:

'00 dat men iichtelik konde begrijpen,

at dit Palais haefl: zoude geruyMit wefen.

Xx 6 In-
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49^ C L E L r E,
Indien 'c alleen om *t belang van Romen ea
van Drutus ware te doen geweeft, zoude men
ongecwijfFelt de vluchtende hebben moeten la-

ten vluchten, en 'er de Goden over danken,
fonder fich in de raoeyt;e te fteken van hun te

vervolgen. Mier dewijl het rocht de vryheit

van CieliCf hoewel Drutus geeft heel was ia-

genomen van droefheit over de doot van L«-
cretiay en door de wraek die hy'cr afnam, en
door die hy'er over wilde nemen, en door
de liefde fijns Vaderlandrs, feyde hy niet-tc-

min tegens Aroncc^ dat hy hem foo veel volcx

zoude geven als hy begeerde, om TuUli <iQ

weg te gaen af fnijden aleerfe konde komen
by Tarquiniusy die naer allen fchijn datelik

uyr'et Leger tot Romen zoude trekken. Dog
om niet te doen fonder een weynig meerder
fekerheit , terwijl men trachre te geraken door
de venllers welke niet langer befchermc wier-

den, fond Hcrmtntus terftont naer de wallen,

om t'ontdekken ofte men geen vluchtelingen

over *c velt zoude fien, ondertulTchen fond

men, om geen tijt te verliefen, lall aen die

de peerden bewaerden , welke fy hadden ge-

bruykt om van Collatia tot Romen te komen,
de felve te brengen daerfe waren. Onderwijle

quamen die Hermiums naer de wallen had ge-

fonden wederom leggen, dat 't heele velt was

vol lieden die vluchten, eenige met, andere

fonder wapenen; defe beladen met pak en

fak,gene felfs naeulicx te deeg gekleec; fom-

mige te peert, andere te voet; en dat men
onder dele in verfcheyde oorden vrouwen fag.

Maer
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lil. BOEK. 49r
Mier op dat Aronce niet eens meer behoefde
te denken, dat Clelte noch in 'r PaUis was,
gebeurden 'f, dat die 'er TuUta had gelaten ,

om d'aenvallers op te houden, vreefende om-
hals te raken, indienfe de vlucht te lang uyt-
fteiden, haer wel haeft volgden. Soo dat
men toen makkelik kennende inkomen door
eeaige venfters, die men de traliën uytruk-
ten, vond men dit Palais woeft, en Tonder
dat 'er yemant in was, behalven de Prins van
Numidie , doorgaens heel fiek zijnde , en
fominige ellendige, die in *t eerfte gevecht
op de plaers gequetfl: wefendc, met de Prin-
sen waren ingeraekt, toen de fteene-trap be-
machtigt wiert, en, hoe leet het hun was,
in dit verlaten Palais hidden moeten blijven.

Dus terwijl Lucretiits dede al *t gene hy kon-
de, om den brant te bluflTchen, ging Aronce^

in 't Palais geraekt zijnde, naer de kamer van
C/eZ/tf, daer hyfe niet en vont. Mjer't fchrik-
kelikfte was, hy uyt eenige van de gequetlle
verftont. dat TaUit defe doorluchte Room-
fche Juffer had laten weg halen

, tegens dank
van die 'er bewaerde, en hier echter wilde
volgen. Hy vernam boven dien, dat defe
[wreede vertrekkende, C/el/e met d'eene hanc
vaft hield, en in d'andere een dagg', en datfe

in 't uytgaen had gefeyt, indien menie ver-

volgde en datfe haer in llaet fag van gevat te

werden, fy 'er eerlt Cle/ie, en dier na haer
Ifeiven mede zoude doorftrooten. Djg hy had
föefe bittere woorden naeulicx gehoort, ofte

ly en wiert uytfinnig, en 't fcheelde weynig,
Xx 7 ofte
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49i C L E L I E,
otre cl^enkele vreefe der doot van CUlie iiiaek-

re hem lbo mistroofti^, als £rut:^s was, om
'c af Iterven van Lucre/ta. OndertufTchen wi(t

hy in dit moeyelHc uyterfte niet wat begin-

nen; mits hy om C/tue xe vervolgen molt na

peerden wachren; benevens dat hy ftch vry

beteutert vont, om het te belluyten: wanc

haer alleen te volgen, was 'er te vergeefs vol-

gen: en 'er de fterkfte te gaen, vreefden hy,

dat dc wreede TuUta inder daet zoude doen,

'c gene fy gefeyt haddc. Hy wenfchte echter

Yieriglik hacr te volgen, en hy leed ongeloof-

felïke qualen, om dat hy 't foo haell niet

konde doen als hy wenfchte. Aen d'andcr

zijde focht Amilcar \ heele Palais deur of'er

d'andere Gevangene niet waren gebleven:

maer hy en konde niets vernemen , noch van

Cef»nte, noch van noch van hunne

andere vriendinnen , Plotm.t uytgelbnderr,

welke hy verftont dat willig Clelte was ge-

volgt. Maer eindelik den brant geblufcht,

en die om de peerden waren gegaen, geko-

men zijnde, beraede Bmtus en Aronce Kun

met alle hare vrienden, en naer den ftant der

faken wel onderfocht, en uyt de gequetfte

krijgs-licden, die in 'c Palais waren gebleven,

vernomen te hebben, d^t TuUta, Tarq-Ammt

had doen halen, en datfe op er vertrek ge-

loofde hy wei haeil: binnen Romen zoude

wefen, wiert'er bedoren dat Lucretius en

P^aiertus tot Romen zouden blijven, om 'er

noodige orde te Hellen, en den Dwinge-

lant» aU hy meende ia te komen, buycen te

üuy-
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III. B O E K.
r fluyteii; want men oordeelde wel dat Tarqu:^

r.nts in foo dringende gelegentheir als de-
niet zoude gedacht hebben .mer groote

macht van volk te komen, «lirs fulcx te veel
.

'cijts vereyfchre: benevens dat m'uyt fijnen
I aert makkelik konde giüen. hy geloofde die
« wan-orde licht te konnen ftiilen. Men had

felfs wel voorfi^en, dat Sexots^ om door fijne
R-iafe tegenvvoordighèit 't volk niet meer te tergen,

ergens heen zoude getrokken zijn: invoege
mvm jBru/us vertrouwende op de rechtvecrdigheic

;des Hemels, op fijn groot hert, en op fijne

ivoorfichtigheit, fich onderwonr. 'c Leger
38: tot oproer te brengen, gelijk hy Romen tot

m }< oproer gebracht had. Tot dien eynde, feyde
i

f
hy, dat hy eenen weg zoude nemen, op wel-

: ken hy naer allen fchijn Tarquinrns niet zou-
s de ontmoeten, en dat men, om Clelte niet
5 te verlaten, Atonce volk zoude geven, om
nT^^/;»te volgen, en fich te dragen naer hy
|tQt behoud van defe wonder-weerde dochter
locht raedfaem achten. In eerft fcheen
Ie voorflag van Brutns al te vermeten , maer

|hy dede fijne vrienden foo wel begrijpen dar
Inien Romen te vergeefs tor oproer had ge-
tbracht, indien Tarquïnms meelter van *r Le-
jger bleef, en hy fprakfc aen met foodanigea
^gefag, dat fijn gevoelen moll gevolgt wor-
gden. Men begeerde echter nier, dat hy heel
Weerloos ging : hierom overfien hebbende
lat 'er ontrent twee hondert peerden gereet
bonden, om te vertrekken, nam'er Bru.

^Hs vijftig, en gaf d*andere aen Aronce,

Maer
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Maer de fwarigheit lag, in uyt Romen te ge-

raken; want de Romeynen die Bnttus. toen

als hunnen befcherm-god aenfagen , (lelden 'er

fich met fuiken "gewelt tegen, dat de heele

Stadt als op de been rocht, en men was over

de twee uuren befich, eer menfe kon doen

begrijpen , dat Brutus niet dan tot haren voor-

deel uyt Romen wilde trekken. Ondertuf-

fchen kon Aroptce foo weynig uyt als hy, enfé

wierden van fuiken menigte volcx omcingelt,

dat , fchoonfe de vrymaekers van Romen wa-

ren, haer felven geen meefter konden wor-

den. Invoege 't bynaer nacht was, eer Bru*

tus en AroHce uyt de Stadt raekten , 't welk

geen kleyne droefheit was voor defen onge-

lukkigen minnaer, die niet uyrtoog als om
fijn meefterffe te volgen. OndertulTchen toen

defe twee rampfalige minnaers buyten Romen

waren, verdeelden (ich hunne vrienden on-

der haer, Hommms, en Mutins gingen mee

Brutus y als hem, mitfe Romeynen waren,

nootfakelikft zijnde; en Jrtemidorus, AmiU

cxr y
Ze^ocrafes, en Celere trokken met A>-oHCe,

Dog op 't fcheyden wenfchftenfe den anderen

een gelukkige uytkomft hunner aenflagen.

Voor AroHce, hy nam de weg die men feyde

dat men TuU/a had Tien inÜaen, welke hy

vernam dat, twee mijlen'van Romen, pp een

harer huyfen, twee wagens had genomen:

want fy was te peert uyt *er Palais getrokken.

Mier aengaende BmtHs^ hy floeg , om naer

't Leger te gaen, eenen zij-weg in, op dat

hy Tarquimus niet zoude ontmoeten; eu fijn

^ voor-
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III. B O E K.
voornemen lukre foo wel dat hy 'er met 't krie-

ken van den dag acnquam. De faekgingfelf

foo juyft, dat toen Tarqumiuj Romen genaek*
te , Brutiis in 't Leger quam : dog daer komen-
de verftont hy , dat Stxtus was doorgegaen »

[foo haeft het 'gerucht van Romens opftant
'fich aldaer verfpreyd had. OndertuHchcn hoe
gruwelik bedroeft dat BrntHs^^% over dedoot
van Lucretia , maekte 't voornemen vani'e t«

wreken, dat hy niet Iprak, als van blijdfchap ,

van fege, en van vryheir. Inderdaer, defen
idoorluchten Romeyn, gaenJe terftont van
tent tot tent . vergaderde alle de Krijgs-hoof-
den; dog in't vergitderen fprak hy aen alle

de krijgs-lieden die hy onrmoecte: hy bericht

d'eene en d' andere, dat Romen vry is; dat 'er

Tullici was uytgebocft ; dat al de deelgenooten
van de Dwingelanden ter Stadt uyt zijn; hy
verfekertfe, dat men Tarqu/^/Hs fal buyten
fluyten; en fpreekt'er van vrede, van ver-

gelding, van eer, en van rufte. Hy vertoont
*er d'onnurte moeylikheden , diefe, geduuren-
de *t beleg van Ardea, hebben geleden; hy
noemtfe de rechte vry-makers van hun Va-
derlant , indienfe 't vermogen hebben hun
te verklaren : hy bidle ,

hy dringtfe , hy
dreygtfe felf fomtijrs, hy neemt Hcrm/mus,
welkers oprechrigheit hy weet dat feer wel
bekent is, tot getuyge van fijn feggen:
hy voegt 't belang der Goden by 't hare

;

en hy fpreektfe felfs aeu op foo ftouren
"n heldachrigen wijle , dat defe feldfame
verandering diefc iu hem fica de eygene

vrucht

4-
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49$ C L E L I E,
vrucht in *c Leger voortbrengt, diefe te Col-

latia, en tor Romen heeft gedaenj en hy )'

brengtfe tot verwondering, cn rot eerbied

tTijnwaerrs. Soo dat de naem van B>'uttr\,

en 'c woorr van vryheit gaende van mont toe .

mont. 'c ganiche Leger daer door ontroer-

de» en Hoofden en Knjgs-lieden fich geiijke-

lik B'iifHs onderwerpende,* hem voor hun-

nen Overften, en voor den verlofler van 'er

Vaderlandt erkeimen. Toen die van Ardea
ter vlucht latende aenfeggen, dat hy hun dc i*

vrede, die T.ïr^«.'w«/ haer wilde benemt
weder gaf, mirs datfe hun tegens 7'.ir.j«/;;>»/ ,«j

-

by Romen voegden, breekt hy 't beleg op,v

en begint naer de zijde van Romen te trek-

ken; gevende de renten van den Dwingelant i

tot beuyt aen de foldaten, omfe door die eer-.;*

fte daet van vyanrfchip te verplichten hun -li

eerde werk ftaende te houden. Mier rerwijl V

dat BmtHs, onderlleunt door fijne vrienden,

i-n 'r Leger foo gelukkig befig was voor de

vryheit fijns Vaderlandrs, en voor de wraek

ovQT Lacrc//a , cjuani Tarqumim tot Romen,
met wacn, dat fijne tegenwoordigheir 'r gefag

aldaer zoude herftellen. Maer hy ftont wel

verfet, toen hy fag dat mea hem den ingang

weygerde, en van de muuren toeriep, dat

*t Roomfche volk hem met alle fijn geilacht

voor eeuwig uyrbande, en hem verklaerde

onweerdig de naem van Koning , die hy met
foo vele onbillikheir had aengenomen. De-

wijl Tanjmums toen niet boven vier honderc

pcerden by fich had, wiert hy gedwongen te

wijken:
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III. B O E K. 497
-ïfWèrijken : dog hy vertrok fchrikkelik dreygen-

dc, die hem de Poort geweygert hadden ;

want hy wift niet 't gene in 't Leger was ge-
lèibeurr, en meende dat hy flegs 'r beleg van
ïjlArdea behoefde op re breken, om Romen re

"nftralfen. Maer toen hy in 'r wederkeeren

,

uyt den Afgefant des Konings van Ciufium,
|en eenige der fijne, vernam dat fijn Leger op
Éem aenquam, onder 'c beleyr van B>m/ its ,acn

'ie yder als een van de grootfte mannen des
wercits gehooriaemde; en dat hy fich aldus >

fonder eenige hulpe, bevont, ruflchen een
oproerige Stadt , en een wederfpannig Leger,
behoefde hy al de llrafhcit Hjns gemoets om
een foo groot en foo Ichieliken verloop te

dragen. Met hy foo feldfatnén geval vernam,
hield hy ftil; voorts vraegde hy ofre men niet

wift waer C/eZ/e was» en waer de Gevangene
waren: want die uyt'ec Leger quamen feydea
hem, datfe buyten Romen waren. Dog allbo

hem wiert geantwoorr^ dat TitU/.i de Gespan-

gene in haer gewelt had, en men feyde darfe

de weg naer Tarquinicn had genomen, nam
hy dien ook. en dat feer vecrdig ; gebiedende ,

heymelik aen twee van de fijne, welke hy tot

duyfeRt fchelmft ukken had gebruykr, dat lbo

by geval fijne vyanden hem vervolgden, ca
hy door een veel fterker hoop wiert aen-

getaH:, van fijn Perfoon niet te wijken, en
iliem te doorllooten , indienfe hem in gc-

raer fagen van gevangen te worden: wanc
[*\oewel ik moers genoeg heb om my te

Weeren, ik mocht vallen in de macht mijner

vyan-
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den , feydc hy hui

I

met een rerwoet ge-

ficht, vrees ik den arm re fwak re hebben,

om mijn felven te dooden, ofre dat den eer-

ften fteek , die 'k my fal geven» indien ik 'er

toe gedwongen worde, mocht miflen. Daer

na reed hy voort, en defen onrechtveerdigea

Prins, die Hch in een oogenbÜk van aller-

hande ongelukken overrompelt lag, en die'er

fich van overftolpt fag, ofte door de fchelm-

ftukken van fijnen foon, ofte door die van

fijne huys-vrou, ofte^ door de fijne, was

vervloekt genoeg, omfe fich niet te laten be-lEf

rouwen, en om fijnen geeft niet te fcherpeav

als rot het opfoeken van wegen, om fich te;

wreke^ over die, welke den Hemel gebruyk-v

te, om hem te ftrafFen, wegens 't overweldi-

gen van een Koninkrijk, en met fuiken wreet-

heit, en ongerechtigheit geheerfcht te heb

ben. Ondertufichen B-ntus, hoe overdek

met eere dat hy was, door twee Steden teften

te verlolTen, door te zijn den bevrijder fijn

Vaderlandcs , en door 't wreken van fijn weer-

de LitcrettUt wiert den ellendigfte menlbh vat^j

de werclr, foo haeft hy be^on te denken, d.ii

Lucretiii doot was, en Sextu» noch leetde.

En inder daer, hoewel Bratus natuurlik de

vrolikfte, de foet lle , en den aengenaemile

geeft van de werelt had, icheen'et dat hy

zedert de doot van Lucrctia van aert en gem i-

tigheit veranderde, en dat hy 't overige fijns

levens fich geliet te hebben, fekere ftrenge

deugt, die eenige ftraffigheit fcheen te begrij-

pen, jac lelf te met yet wreets, voor die't ge-

hevm
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Keym fijns herren niet wiften, en de rechte

oorfaek niet konden giflen van fijne gemelik*
heit, en van d'overmarige luft oni de Tarqui-

ncH tot de laetfle man toe uyt te roeyen,
fchoon Romen verh)ft was. Hy bond fich

Tchter wonder in , by defe groote gelegent-

heit, daerhy de z«ge door fijne tegenwoor-
digheit mo(t verlekeren. Want naer fijne

krijgs-hoopen gelegert te hebben voor de
Poorten van Romen ^ trok hy er in met on-
gehoorde toejuychingen , en naer de Goden
gedankt të hebben in den Tempel van Janus,

welken hy dede toefluyren, om *t volk meer-
der te verblijden , vergaderde hy, fonder

vorder uytftel , al de lieden van aenfien in 't

Hof van H^ffihns ^ zijnde de bequaemlle
plaets tot groore vergaderingen : Maer men
was 'er naeulicx by een, ofte het volk, gee-

nen wettigen Koning langer hebbende, gaf
alle 't gelag aen Brutus ^ met den ftaet van
Burgemeelter , alleenig voor een jaer; inge-

volg van welken defen nieuwen Burgemcefter
den Raet tot drie hondert maekte, dic hy
met foo weynig tegenftribbelens verkoos dat

al de Borgers hun genoegen hadden. Maer
terwijle dat Brutus ^ ColUtinus^ VaUrms ^ Lu-
cretiHs ^ HerminiHs^ en Muttus befig waren»
met de nieuwe keuren van hunne Stadt te re-

guleren, op dat de vryheit diefe quamen tc

verkrijgen duuren mocht ^ had Afonce y den
ongelukkigeii Aronce , een ander nootlot.

Want naer dat hy van Brntus gefcheyden was,
"«n men hem had gefegt w^at weg TidUax xn-

iloeg

,
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Üoeg, gacnde uyt'et huys alwaerfe twee \vi-

gens had genomen, volgden hy dien, tot aen

een oorr, daer hy vernam dat 't groot getal

lieden die Titllta vergefelfchapten gefcheyden

waren; want re defer plaetfe ftont hy dapper

bcreuterr, niet wetende wathy moft befluyten,

Hy vermoede echter, dat niemant Toekende

als Ciehe^ hy behoorde te denken, datle veel

eer was naer die kant, daer de wagens gere-

den, dan alwaer nier als peerden gegaen wa-

ren : en hy beeide fich ten deele de waerheit

in: want hy gifte dat TuUta^ fich aireede ver-

genoeg van Romen fiende, de Prinsen hare

fonen na 't Leger fond ; en dat fy haers weegs

toog. En inder daet defe wreede Prinses fich

in dit uyrerfte vindende, en wilde Cie/je niet

in 't Leger brengen , maer hadfe liever na Tar-

quinien te voeren. Dog alibo fy op eene wa-

gen fat, en datfe all€ de Gevangene op eenen

anderen had doen letten, hem diele laeiA ia

bewaring had, en trou was aen Ter^»/»/^/,wiens

ongeluk hy noch niet al en wid: in't hooft ge-

fchoren zijnde,C/e//e'tgewelt van dele wreede

Prinses t'ontnemen , ging hy in't rijden lbo be-

hendig te werk , dat die den wagen der Gevan-

gene voerde, een weynig langfamer reed, op

dat dien van Ti^/üa mocht voor uyt raken,

welkers gecll toen vol zijnde- van hare fchelm-

ftukken, en van alle de rampen diefe voorfag;

van CU//e niet eens droomde, mirs fy niet ver-

moede dat'eryemant foo ftout zoude geweeft

zijn vanfe uyt hare macht te willen trekken.

In 'ceerft dacht fyfe op haren wagen te nemen,
maer

hr;im
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in. BOEK. ^01
laer haer geficht viel 'er foo laftig, dat fyie

op den anderen had doen fetren. foo dat defe
wagen rraegjes voorrgaende een weynig achter
bleef. Vorder feyde dele man, die fijn verbor-

j

gen infichr had , en den afch van de wagen der
f
Gevangene een krak had doen geven, roen hy

Lldie kreeg op 'r huys daer Tuüfa voorby reed
»Jtegens die hemmende, darmen Tu//;a moA
(onderhalen, en hy war zoude aenflaen. Maer-
jfe waren naeulicx hondert treden verre, ofre
ide wagen-afch brak, foo dat men nootwendic
nmolt iïii houden. Toen feyde defe man date-
ik dar men de wagen moft laten leggen, en
der van fijne makkers een der Gevangene

)achrer lich letten. Invoege dat dele fchoonc
-ongelukkige niet wetende war doen, en fien-
ielyte vergeefs zouden fchoor-voeren, ge-
loorfaemden inmeyninge darfe alle 7 u/Jat (nu-
jen volgen. Die dit «werk beftierde, namaen

jriehe te geleyden; een van fijne mede-gefellen
jam Plotwci; eenen anderen Celoiue, een an-
der Z?.i«rfe,en foo voorts d overige derGevan-
jene. Ondertulfchen tcrwijle defe fchoone
gevangene waren by een geweeft, haddenfe
>efloren

,
elk 'er bcll te doen. om die 'er voerde

ot mededoogen te verwekken
, en te trachten

lun te verplichten om 'er binnen Romen ofte
tArdeate brengen, enf'er toe te bewegen
or de hoop van vergelding. En inder daet

iclic was niet foo haelt re poerde, ofte fy
'egon hem die 'er voerde te befweeren een
eugdeiike daet te begaen, en haer na Ro-
icn te willen voeren, hem, indien hy 't dede

oneindc-

4

Km
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502 C L E L I E,
oaeindelike vergelding belovende. Soo dat

defe man, die gelijk, ik heb gefeyr, fijn in-

fichthad, fich geliet te bewilligen, en onge-

voelik achter blijvende, flocg hy in, den

eerfte weg aen de rechterbant. Dog alfoo

Cleliey by hem niet alleen wilde wefen, bc-

gonfe hem te befweeren hy wilde fijne mak*

kers die hare vriendinnen gcleyden belaften

hem te volgen, ofte ten minften dat Plotitta

haer niet mocht verlaten. Maer hy feyd'er

dat indien hy de faek foo veel lieden betrou-

de die ontdekt zoude worden: niet-te-min

eindelik roepende , die Plotwn voerde onder

dexfel van *k weet niet wat, dat hy leyde aen

den toom van fijn peert gebroken te zijn, de-

de hy die nevens hem achter blijven; en defe

zij-weg, door eenen heuvel bedekt, inflaen-

de, begon hy hard aen te rijden. Maer metfe

in een geweft quamen dat Plotina als uyt dit

landt zijnde, kende, fagfe dat defe man in

plaets van hun tot Romen te brengen, na

Ardea voerde. Dies dit C/f//f leggende , be-

ftont dele fchoone bedrukte hem te leggen,

dat hy doolde, en'er ging omhals brengen.

Geenfins antwoorde hy, want ik ontrek u de

macht van een Prinses die u haet, om u te

ftellen onder die van een Prins, welken u be-

mint. Op defe woorden wiert Clehe onge-

looffelik droeve, want fy had veel liever uyt

te ftaen de wreetheit van TuUta als de minne-

drift van Tarqumius. En niet wetende dat

dcfen Prins niet langer voor Ardea lag, en

öoch Rijk, noch Leger meer had, was CUhe
uyter-
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«ytermare mistrooftig. Ook fnnA^. .

aar dele itian tfaaer kon belerten ^«

Kier" da? C/^/;tp7e"t
focht alleen "° f r

' ""«fe
hope é.rT.GoZ,''6^ti! Z ^"''"k'

dedrden h "en^""8"
/«r „iet " volgde.

hebbende verLmen T";:- «'"«'«"k

beiaftefe dat
™- ^/ /

g'^token wa,,

werelt.^Soo d"t
""•"e-nijt de.

fc/'/-. «vedet te brengen, otte „oyt onde" i,

°

j" „ •
«ï""™*" heel dichte byde plaets

k dat°d e' z:v:'":7"" "
"'«rj"

t Ulik^ke;r f
'^«'^Peerdendiehy da-

fondn,«l!'l'^
«nkomen, fich gedwongenfond n,et weder naer 7*«« te keeren, maer

/TX^*""
tefchermin^ te foeken!

Der-
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Derhalven fijn uyterfte beft doende, om 'er

t'overreden, meenende felf inder daet hacr

dienft te doen; feyde hy, maer, Me-vrou,

gy bedenkt niet, dat TnUia u in*er gewelt

niet foekt te krijgen , als om u te doen fter-
^

ven : daer is niet aengelegen , antwoorde
*

d'cdelmoedige CUite 'kheb liever de doot als

de liefde van uwen onrechtveerdigen Prins

,

te lijden. Maerfe had dit naeulicx gefegt,

ofte fy fag van de zijde van Ardea eenen hoop

Ruyters aenkomen : en*er inbeeldende dat 'et

Yolk was uyt'et kger van Tarqutums , begonfe

dwers over een weyde te loopen , die te ge-

moet, welke TuUta fond om haer weder te

vangen, fchoonfe geloofde datfe in 'er doot

ging. Maer metfe twintig treden vorder was,

cn datfe *t hooft wende, om te ficn offe ver-

volgt wiert, fagfe dat fich twintig Ruyters

hadden afgcfcheyden van den hoop dicfe ge-

fien had, welke met loflen toom na haer toe

quamen. Soo datfe wel oordeelende, fy'er

lichtelik zouden aentrefFcn , ftil bleef ftaen:

benevens datfe niet anders kon doen, want

de twaelf ruyters die wel gemerkt hadden , dat

die fy fagen geen volk was van Tarqumu/^

namen de vlucht : en die Cle/te by den Dwin-

gelant wilde voeren, *tfoo wel merkende als

zy lieden, fteeg weder te peerde, nergens

aen denkende als om t'ontloopen ; fijne mak-

ker , om fich te redden, fette PUtinazf, ea

volgde hem. Defe twee fchoone dochters dus

by een zijnde, cn beflotcn hebbende famen tc

fterrcn, ftoadca heel Tcrfet, toenfe Hora»

ld

i
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tulJir
".5'"* afgefondert. Ond«!

te Jalte leggen, dewijl hy'er belet had Aromt

ZrT^? trouwen: enfewelwift, dat hydien doorluchren Prins haette. fchoon hy

li flc^n T\ ^'^"'^'5 was
,
en dat hy 'er van ge-

S.rL^'^'''^'"^= niet.te-min, alfoo hy
deugdeiik was en hy 'er eerbied toedroeg,fchoon hyfe feer beminde, was TeenignL
blijde haer 'rgewelt van Tarc^umtHs nier lan-ger onderworpen re fien. Horams van fijner

I

uyr beleefrheir om t'ont-

^?'k"
^«^^ke hy in eenen ftant fag.

I hl.l^''"'
gclooven, datfe hulp van do?n

cl/l"!" V °' wonder-weerdc

1^
êjdeloofe eerbied naderende , feyde hy ;wel, Me.vrou. fal ik vergiffenis mogen ver-

Werven, van u te Capua onrfchaekt te heb-
ben door u weder re brengen binnen Romen,au het verloft is ran den wreedendwingelanr.
die den^ edelmoedigen CUUhs foo menfgmael
tleven neefc willen doen verliefen. 'k Weet nier.
antwoordefe, ofre de mifdaet. daer gy affpreekc
van aert is, om u t'eeuemael te konnen ver-
geven werden; maer ik weet wel dat ik mer-
kelik aen u verplicht fal zijn , indien gy my bin-
incn Romen brengt, dewijl 'er rar^«/»/«/ niet
biieer m is. Maer Horatms, voegdef'er by

, mag
roy op u betrouwen > jae , Me-vrou , hernam

Yyz hy.
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hy , en foo ik u op ftaende roet niet binnen Ro-

men breng , houd my roor den ecrlooften

ran allemenfchen : want eindelik verklaer ik

u, naer mijn nood-lot heeft begeert; dar ik

aen mijnen Tegen-vryer verbonden zy wil ik

hem by u niet meer hinderen, als door mijn

oppaften , door mijne dienften «endoor mijn

eygcne deugt. Maer, Me-vrou, voegde hy

*er by , men moet geen tijt verliefen, want op

ecnen dag zijn foo groote veranderingen ge-

vallen, dat my dunkt allea noch kan verande-

ren : hierom gedoogt, dat ik u op een peerC

fette , dacr gy felfs meefterife af zijn lult , op

dat gy niet en vermoed ik u wil ontfchaken,

en gy te lichter verdraegt dat ik u geleyde,

Cle/je wilde haer echter noch door eenen nieu-

wen eed verfekeren , flat 'er Homtius tot Romea

zoude brengen: wacr na defen doorluchten Ro-

meyn, kiefende een peerc onder die van zi)0

volk, welke hem gevolge wareii, maekte dat

een van de fijne by Cleite bleef ,om haer te geley-

den , en dat een ander Plotmct achter fich fette ;

en fonder langer te fammelen, nam hy de weg

na Romen, gevolgt van fijnen heelen hoop

die 'er weder by quamen. Maer alloo CUlit

wonder beluft was , om te weten den ftant der

faken, van welken fy niet had vernomen, te^

dert datfe haren weerden Aronce op de pUets va

*t Palais in foo grooten gevaer had geden, badfe

Hor.it'ms haer te feggen 't gene hy 'er af wift. Hy
berichtefe dan, dat Bmtus 't leger tot oproer

had gebracht, dat hy die van Ardea had doe"

aenfeggen, dat Romen hun de yrede gaf,

voort
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zijnde fich in ftant vond om na Romen te
gaen, voorts hoe hy C/eite onrmoer had, uyt-
breydcnde de biijdi'chap welke defe fchoone
dochter toonde, over hem lbo ter rechter tijc
aen re treffen

» vcrfekercnde d^er na , hyfe rotRomen was geleydea. en datf»er nu haeft
zouden wefen. Voor 't eerft waren de inval-
len van foo verwart, dac hyfe niet wel
konde fchiften : want na gevreeft te hebben,
dat CMfe mocht omkomen . door de wreet-
heit van d'onbarmherrige Tu//u, had hy een
oogenblikrrooft, vernemende darfe niet lan.

dien felfs door te denken, datfe na Romen
ging

: ja hy had hem felfs door te fien datfe
den overlaft van r.,r^«W noch van Sexf uf
met langer behoefde uyc te /taen: dog als hy
ten laecften quam te denken, darfe was in
handen vin eenen foo weerden Tegen-vryer

-als H.rannr. die felf ^t voordeel had gehadt
van haer eenen merkeliken dienlt te doen :eadat hy fich gequetft en gevangen fag van eenPnns, die hy wid dat C/el. beminde, en nietzoude nalaten hem aen den Koning fijnen Va-

trLr^'^'J""'''.' ^mfno,r te
trekken, bevond hy fich d'ongelukkigfte
menfch van de werelt

: want hy voorfae metreden al de gevolgen, van foo moeyliken toe-
ral. Toen hy ook weder te peerd fat. en

OP^ ^^•'^^"^'.^^"S'^"^^"^" te vol-gen, die her geluk had verlaten, en die een
berg-plaets ging foeken te Ceres. in meenhi?ge van daer met Porfema te doen handelen

,
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^11 C L E L I E,
onderhield hy fich op de bedroeffte wijs y&n \

de werelc. Want als hy overdacht , hoe vie-

rlg hy na de vryheit van Romen , en na dca

ondergang van TarqumtHs had gewenfchr, ea

hy aen merkte . dar 'et ongeluk van defen Prins

d'oorfaek was van fijne gevankenis , bekende

hy in fich ielfs, dat 'er vry groote vermeten-

heir was van de menfchen, yets eygentlik de

Goden te durven af bidden, dewijl veeltijt*

'cgene fy verfoeken hun fchadeliker is, ala

daerfe voor, beducht zijn. Dus fonder byna

ergens om te durven wenlchen, uyt vreefe

ran regen fich felfs te wenlchen » leed hy on-

gelooffelike <jualen, voornemelik als hy be-

dacht, dat Ciflte in een plaeis was, dacr hy

twee ontfaggelike Tegen-vryers had : dar hy

na allen fchijn ging worden den gevangen

fijns Vaders : en dat hy niets en fag 't welk hem

troofte, als de hoop die hy havi. op de vrient-

fchap van den doorluchten BruiHs , en op di«

ran den cd«lmocdigea Hermwms,

Epdc van twtdi Ded van Odit*
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